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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie die dient ter afsluiting van mijn Master Kinder- en 

Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht.  

 

In deze scriptie is de invloed van twee verschillende behandelmethoden van diabetes 

type 1 op het gedrag van kinderen jonger dan 7 jaar onderzocht. Tijdens mijn stage op 

de afdeling Medische Psychologie van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort 

heb ik gedurende vijf maanden naast het praktijkgedeelte dit onderzoek uitgevoerd. 

Door mijn interesse in de medische wereld had ik de voorkeur om mijn onderzoek te 

combineren met mijn stage. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik dit heb kunnen 

realiseren.  

 

Zonder de inzet van verschillende mensen had deze scriptie niet als zodanig voor u 

gelegen. Ik wil deze mensen daarom graag bedanken. Allereerst wil ik Rianne Smits, 

Christa Dijkman, Mirjam Schouten, Els van den Bosch, Jeanine Sebregts, Marianne 

den Breejen, Dick Lemcke, Wilma Janssen, Ineke Kruizenga, Bob Smit en Ditty 

Holwerda bedanken voor hun inzet en geduld bij het benaderen van ouders van hun 

patiëntjes, het opzoeken van gegevens en het doorsturen van de vragenlijsten. Zonder 

hen waren er geen proefpersonen geweest en had mijn onderzoek niet van start 

kunnen gaan. Daarnaast wil ik graag mijn stagebegeleidster Merlijn van Eijk 

bedanken voor haar adviezen en getoonde interesse. Tevens wil ik graag Roos Nuboer 

bedanken voor de aanzet en opzet van dit onderzoek, de verrijkende blik en bruikbare 

adviezen. 

 

Uiteraard wil ik dan graag nog mijn begeleidster vanuit de universiteit, Dymphie van 

Berkel, van harte bedanken voor haar waardevolle en toegewijde ondersteuning 

tijdens mijn onderzoek. Haar ervaring, feedback en opbouwende kritiek hebben 

ervoor gezorgd dat ik nu terug kan kijken op een leerzame periode.  

 

Het uitvoeren van dit onderzoek heb ik echt met plezier gedaan en ik hoop dan ook 

dat u het met veel plezier zal lezen. 

 

Sophie de Bont         Utrecht, juni 2008 
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Samenvatting  

 

Dit onderzoek heeft bij kinderen met diabetes type 1, jonger dan 7 jaar, het verschil in 

gedragsproblemen bekeken bij de pomp- en pentherapie. Ouders van 21 kinderen die 

behandeld worden met pomptherapie en ouders van 20 kinderen die behandeld worden 

met pentherapie hebben het gedrag van hun kind beoordeeld door een Child Behaviour 

Check List in te vullen. Tevens werd het laatste HbA1c, datum van diagnose diabetes 

en (voor de pentherapiegroep) de frequentie spuiten per dag van elk kind opgevraagd.  

Uit de resultaten van de t-toetsen voor twee onafhankelijke steekproeven is 

gebleken dat er geen significant verschil bestaat tussen de gedragsproblemen van 

kinderen in de pomptherapie en kinderen in de pentherapie. De resultaten van de t-

toetsen voor één steekproef – waarbij de kinderen met diabetes werden vergeleken met 

de normgroep van de CBCL – toonden aan dat kinderen met diabetes significant minder 

agressieve problemen en ADHD-gerelateerde problemen vertonen. In de 

pentherapiegroep is sprake van significant minder angstig / depressief gedrag in 

vergelijking met kinderen zonder diabetes.  

Voor de toekomst wordt een gerandomiseerd onderzoek aangeraden. Hierbij zal 

gestreefd moeten worden naar een grote populatie met een juiste leeftijdsverdeling, 

vergelijkbare achtergrond van ziekenhuis, cultuur en sociaal economische status en 

gebruik te maken van een gedragsvragenlijst geschikt voor de gehele populatie. 
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Summary 

 

This retrospective study among children with diabetes type 1, younger than 7 years old, 

examined the difference between insulin pump therapy and multiple daily insulin 

injections. Parents of 21 children who are being treated by insulin pump therapy and 

parents of 20 children who are being treated by multiple daily insulin injections 

criticized their children’s behaviour by filling in a Child Behaviour Checklist. There 

was also asked for the last HbA1c, the date that their diagnosed with diabetes and (for 

the children treated by multiple daily insulin injections) the frequency of injecting per 

day of every child.  

The results of the independent samples t-tests showed that the behaviour 

problems of children with insulin pump therapy and children with multiple daily insulin 

injections do not significantly differ. The one sample t-tests that are done – where 

children with diabetes were compared with the norm group of the CBCL – showed that 

children with diabetes have significantly less aggressive problems and less ADHD-

related problems. Children with multiple daily insulin injections therapy show 

significantly less anxious / depressed behaviour than children with diabetes.  

For the future, a randomized controlled trial is recommended. There should be 

aimed at a bigger population, with a correct age division, a comparable background, in 

terms of hospital, culture and social economic status and make use of a behaviour 

questionnaire that fits the whole population. 
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1. Inleiding 

 

In de afgelopen 50 jaar zijn in toenemende mate kinderen gediagnosticeerd met 

diabetes type 1 (Wennick & Hallström, 2007). Uit onderzoek is gebleken dat de leeftijd 

van diagnose steeds jonger wordt (van Wouwe, Mattiozo, el Mokdem, Reeser & 

Hirasing, 2004). Vooral bij kinderen jonger dan vijf jaar is de incidentie fors gestegen: 

over een periode van 18,5 jaar is een toename van 90% gemeten. Vooralsnog is deze 

tendens niet verklaard. 

Aangetoond is dat ziekte een invloed heeft op de psyche van de mens. Vooral 

een chronisch lichamelijke aandoening leidt vaak tot een verminderd psychisch 

welbevinden (van Dongen-Melman, Büller, Hazebroek & Verhulst, 2001). 

Verschillende studies hebben aangetoond dat kinderen met chronische ziekten, 

waaronder diabetes, twee keer zoveel psychische problemen ervaren in vergelijking tot 

hun gezonde leeftijdsgenoten (Holmes, Respess, Greer & Frentz, 1998). Holmes et al. 

constateerden dat de hoge scores op internaliserend, externaliserend en totaal 

probleemgedrag van de kinderen met diabetes niet geweten konden worden aan de 

fysieke gesteldheid. Kinderen met diabetes hadden niet meer somatische klachten dan 

de normgroep en de diabetes-gerelateerde klachten lagen niet ten grondslag aan de 

waargenomen gedragsproblemen. Dit zou betekenen dat de impact alleen van het 

hebben van diabetes invloed heeft op het gedrag en welbevinden van de patiënt.  

Hieruit blijkt dat een ziekte als diabetes het onbezorgde leven van een kind, en 

daarmee zijn ontwikkeling, in de weg kan staan. Wanneer de diabetes op jonge leeftijd 

ontstaat, is de ontwikkeling van het kind nog in volle gang. Een ideale situatie zou dan 

ook zijn dat door medische technologie zowel de fysieke als psychische ontwikkeling 

van het jonge kind, kan voortduren, ondanks de aanwezigheid van diabetes.  

Door de technologische ontwikkeling in de geneeskunde bestaan er 

verschillende methodieken om de diabetes te controleren. De meest fysiologische 

manier van diabetesregulatie, zal hoogstwaarschijnlijk de ontwikkeling van de patiënten 

het minst in de weg staan. Om dit te onderzoeken zal een vergelijking plaatsvinden 

tussen twee verschillende manieren van diabetesregulatie, namelijk de pen- en de 

pomptherapie. Bij jonge kinderen met pentherapie en pomptherapie wordt de ernst en 

de aard van gedragsproblemen bekeken, in de verwachting dat bij de kinderen met de 
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insulinepomp gedragsproblemen van mindere ernst en aard bestaan dan bij kinderen 

met pentherapie. 

 

1.1 Wat is diabetes? 

Er bestaan twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Gedurende dit onderzoek zal de 

focus liggen op de eerste variant. Deze variant wordt ook wel juveniele of 

jeugddiabetes genoemd, omdat de ziekte meestal begint vóór het 35e levensjaar (Hanas, 

2001).  

Bij gezonde mensen stimuleert insuline tot opname van glucose in de cel. 

Insuline zet aan tot opname van glucose uit het bloed de cel in. Glucose kan worden 

omgezet in energie voor de cel. Op deze manier wordt de bloedglucosespiegel constant 

gehouden. Insuline wordt geproduceerd in cellen in de alvleesklier. Bij mensen met 

diabetes zijn deze cellen beschadigd, zodat er geen insuline meer geproduceerd kan 

worden. Zonder insuline blijft de glucose in de bloedbaan en verhoogt de 

bloedglucosespiegel, vooral na een maaltijd. Dit wordt een hyperglycaemie genoemd. 

Een goed metabolisme van de bloedglucose is essentieel voor groei, activiteit, het helen 

van wonden en functioneren van de hersenen (Wysocki, 2006). Het is dus belangrijk 

dat mensen met diabetes type 1 insuline toegediend krijgen. Diabetes type 1 wordt 

daarom ook wel IDDM (insulin-dependent diabetes mellitus) genoemd (Van den 

Brande, Heymans & Monnens, 1998). 

 

1.2 Diabetesregulatie 

De bloedglucosewaarde kan worden gemeten door middel van een bloedmonster, 

verkregen na een vingerprik. Ieder kind met diabetes heeft vanuit een standaard 

behandeling één keer in de drie maanden een afspraak op de polikliniek. Hier wordt dan 

het gemiddelde van de bloedglucosewaarden van de afgelopen twee maanden bepaald. 

Dit wordt het HbA1c genoemd. Bij kinderen wordt gestreefd naar een HbA1c onder de 

7,5. 

Per dag wordt een standaard hoeveelheid insuline gespoten. Een kind heeft 

basale insuline behoefte en insulinebehoefte wanneer het eet. Bij hoge 

bloedglucosewaarden wordt extra insuline ingespoten. De insuline moet in het 

onderhuidse vet worden ingebracht (Broers, Van Vliet, Everaers, Le Cessie & Radder, 

2002). Dit kan handmatig gebeuren, door middel van injectiespuiten (de insulinepen) of 

door een aan het lichaam bevestigde ‘continuous subcutaneous insulin infusion’ (CSII), 
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de zogenaamde insulinepomp 

(zie figuur 2.1). De 

insulinepomp is een klein 

kastje dat via een 

verwisselbaar infuus aan het 

lichaam bevestigd wordt. 

Gedurende de dag geeft de 

insulinepomp een kleine 

hoeveelheid insuline af, het  

bootst dus eigenlijk de        Figuur 2.1. Insulinepomp 

alvleesklier na. Net zoals bij de pentherapie moet bijvoorbeeld bij maaltijden insuline 

gespoten worden. Dit hoeft echter niet op gezette tijden en het gebeurt met een druk op 

de knop van de insulinepomp.  

De insulinepomp is een relatief nieuwe behandelmethodiek om de diabetes type 

1 te reguleren. Er is een aantal voordelen boven de handmatige insulinepen 

(Valenzuela, Patino, McCullough, Ring, Sanchez, Eidson, Nemery, & Delamater, 

2006). Allereerst wordt er een meer constante bloedglucosewaarde gecreëerd door 

middel van de pomp. Ook de kans op ernstige hypoglycaemieën wordt door de pomp 

gereduceerd. Bovendien wordt door de pomp mogelijk gemaakt dat het kind met 

diabetes flexibeler om kan gaan met de diabetesregulatie. De vaste momenten waaraan 

men met de pentherapie gebonden zit, hoeven bij de pomp niet meer zo nauw genomen 

te worden. Het feit dat de insulinepomp gedurende de hele dag kleine beetjes insuline 

toedient, heeft als gevolg dat ook de momenten en keuzes van eten en sporten minder 

aan banden hoeven worden gelegd. 

De hoeveelheid insuline wordt toegediend in verhouding tot wat men eet. 

Wanneer er te veel insuline toegediend wordt, daalt de bloedglucosewaarde te veel en is 

er sprake van een hypoglycaemie. Een hypoglycaemie kan ook voorkomen in het geval 

er bijvoorbeeld te weinig gegeten of teveel gesport is. Symptomen van een 

hypoglycaemie zijn misselijkheid, zweten, geheugenverlies, agressie, convulsies en 

men kan zelfs in coma raken. Bij een milde hypoglycaemie kan het innemen van 

koolhydraten al genoeg zijn. Wanneer sprake is van een ernstigere hypoglycaemie moet 

glucagon (een hormoon dat interfereert met de actie van insuline) geïnjecteerd worden, 

waardoor het bloedglucose niveau weer stijgt (Wysocki, 2006).  
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1.3 Eerdere onderzoeken naar satisfactie pomp- versus pentherapie 

Aangezien diabetes een veel voorkomende chronische ziekte is, is er al veel onderzoek 

naar gedaan. In de introductie is al opgemerkt dat Holmes, Respess, Greer en Frentz 

(1998) constateerden dat het hebben van diabetes (ongeacht de fysieke gesteldheid) een 

bepaalde invloed heeft op het welzijn van kinderen. Holmes et al. vroegen zich af of 

sommige gedragsproblemen bij kinderen met diabetes een fysiologische oorzaak 

hebben. Bekeken werd bij 113 kinderen van 8 tot 16 jaar of de items die somatische 

klachten meten op de Child Behaviour Check List (CBCL) onterecht vertekende 

resultaten geven wat betreft het gedrag dat hierbij zou optreden. De resultaten wezen uit 

dat de scores op gedrag van kinderen met diabetes niet verschillen van de normgroep 

omdat er fysieke symptomatologie aan ten grondslag ligt. De kinderen met diabetes 

scoorden op de schalen internaliserend, externaliserend en totaal probleemgedrag 

significant hoger dan de normgroep. Echter, wanneer de items die onder somatische 

klachten vallen werden verwijderd, daalden de scores van zowel de kinderen met 

diabetes, als de controlegroep met 1 punt. Het lichamelijk welzijn van kinderen met 

diabetes kan dus niet het verschil in gedragsproblemen verklaren.  

Dit wetende, is het interessant om te kijken wat voor onderzoek is gedaan naar 

de steeds verbeterende behandelmethodes van diabetes. Er is een mogelijkheid dat deze 

verbeterde behandelmethodes bijdragen aan de afname van probleemgedrag bij 

kinderen met diabetes. De vraag is of naast de technische voordelen die al eerder 

werden genoemd, het gebruik van de insulinepomp een positief effect zou kunnen 

hebben op het welzijn van de kinderen met diabetes. De genoemde grotere flexibiliteit 

zou kunnen betekenen dat kinderen minder last hebben van de strikte regels die 

nageleefd moeten worden bij het hebben van diabetes. Daarmee zou de kwaliteit van 

het leven van deze kinderen kunnen verbeteren. In onderzoek wordt de tevredenheid 

over het gebruik van de pomp vergeleken met die van insuline-injecties. Hieronder 

zullen belangrijke resultaten van onderzoeken op dit gebied kort worden weergegeven.  

Er is een aantal onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van leven bij 

diabetespatiënten. Bij de resultaten van deze onderzoeken wordt de frequentie waarin 

hypoglycaemieën voorkomen vaak gekoppeld aan een betere kwaliteit van leven. 

Hypoglycaemieën zijn nare ervaringen en veel kinderen met diabetes zijn angstig voor 

het krijgen van een hypoglycaemie. Het is dus logisch dat wanneer er minder 

hypoglycaemieën plaatsvinden bij een bepaalde manier van diabetesregulatie, deze als 

prettiger wordt ervaren.  
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Broers, Van Vliet, Everaers, Le Cessie & Radder (2002) zochten naar een relatie tussen 

het aanvoelen van hypoglycaemieën en diabetes-gerelateerde, psychosociale 

kenmerken. Aan het onderzoek namen 98 personen met diabetes type 1 deel, met 

leeftijden variërend van 20 tot 66 jaar. Uit de resultaten bleek dat personen die een 

insulinepomp hebben zich meer bewust zijn van hypoglycaemieën. Dit werd uitgedrukt 

in een percentage van herkende hypoglycaemische episodes. De percentages van 

personen met insulinepomp versus personen met insulinepen waren respectievelijk 

65,6% en 36,5%. Wanneer een hypoglycaemie kan worden herkend, kan er adequaat 

mee omgesprongen worden en kunnen (levens)bedreigende situaties voorkomen 

worden. Daarnaast onderzochten Chantelau, Schiffers, Schütze & Hansen (1997) of de 

manier van insulinetherapie van invloed is op de kwaliteit van leven bij 

diabetespatiënten. Een groep van 77 personen tussen de 18 en 50 jaar gebruikte de 

insulinepen en een groep van 55 personen met dezelfde leeftijdscategorie 

pomptherapie. De resultaten van het onderzoek wezen erop dat de patiënten die een 

pomp gebruikten minder hypoglycaemieën hadden en zich minder vaak ziek voelden, in 

vergelijking met degenen met pentherapie. Hiermee toonden zij aan dat de invloed die 

de diabetes op de lichamelijke toestand van de patiënt heeft, was verminderd door het 

gebruik van de pomp.  

Aangezien in de twee eerstgenoemde onderzoeken van een populatie met brede 

leeftijdsspreiding sprake is, is het interessant om te kijken naar de invloed van de 

diabetesregulatie op de verschillende leeftijdsgroepen. In een onderzoek van Nimri, 

Weintrob, Benzaquen, Ofan, Fayman & Phillip (2006) werd het verschil tussen de pen- 

en de pomptherapie bestudeerd bij een aantal leeftijdsgroepen, waarbij gekeken werd 

naar de mate waarin het kind de diabetes onder controle heeft. Er was een groep van 23 

jonge kinderen (1.6-8.6 jaar), een groep van 127 adolescenten (9-17 jaar) en een oude 

groep (17-40 jaar) met 129 mensen, wat in totaal een populatie van 279 diabetes type 1 

patiënten vormde. Zij kwamen tot de conclusie dat de insulinepomp voor verbetering 

van diabetescontrole zorgde, vooral bij de kinderen die voorheen slechte 

bloedglucosewaarden hadden. Een daling in hypoglycaemieën was van invloed op de 

gevonden verbetering. De oudste leeftijdscategorie bereikte de meest gunstige 

resultaten, gevolgd door de jongste leeftijdsgroep. 

Buiten het directe effect dat de diabetes zelf op de kinderen heeft, is ook de 

reactie van ouders op de diabetes van belang. De reactie van kinderen op het hebben 

van diabetes blijkt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de ouders 
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reageren op de diagnose (Kaptein, Garssen, Dekker, van Marwijk, Schreuers & 

Beunderman, 2000). De noodzakelijke behandeling en zelfcontroles van het kind met 

diabetes, evenals de kans op complicaties op latere leeftijd, vergroten de druk binnen 

het gezin (van Wouwe, Mattiozo, el Mokdem, Reeser & Hirasing, 2004). Een bepaalde 

invloed van ouders op de hele situatie rondom diabetes kan dus worden verwacht. 

Gedragsproblemen in de kindertijd kunnen als bedreiging worden gezien, omdat het 

ongestructureerde gezinsleven, dat vaak gepaard gaat met gedragsproblemen, in de weg 

kan staan aan routinematig gedrag (Greening, Stoppelbein, Konishi, Sytsma, Jordan & 

Moll, 2007). Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat er structuur komt in 

het leven van het jonge kind met diabetes. Een meer gestructureerde, routinematige 

levensstijl zou een vermindering van gedragsproblemen met betrekking tot het 

algemene behandelregime kunnen bewerkstelligen bij kinderen met diabetes type 1. De 

insulinepomp zou een goede start kunnen zijn om kinderen hun diabetes beter te laten 

reguleren. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met gedragsproblemen er inderdaad een 

slechte behandeling van hun diabetes op na houden (Greening, Stoppelbein, Konishi, 

Sytsma, Jordan & Moll, 2007). Een onderzoek naar hoe een verbetering te 

bewerkstelligen bij deze kinderen, benadrukte wederom de belangrijke rol van de 

ouders. Ouders van 111 kinderen met diabetes met leeftijden variërend van 6 tot 16 

jaar, rapporteerden en beoordeelden het gedrag van hun kinderen. Resultaten toonden 

aan dat naarmate ouders beter in staat zijn een betere begeleiding te kunnen bieden aan 

hun kind met diabetes, de gedragsproblemen zullen afnemen en therapietrouw wordt 

bevorderd. Greening en collega’s adviseerden naar aanleiding hiervan dat ouders zich – 

voorzichtig – moeten mengen in de dagelijkse bezigheden van het kind, om de kans dat 

het kind de diabetes beter behandelt te vergroten.  

Een studie naar de psychologische en gedragsmatige invloeden van ouderlijke 

stress bij kinderen met diabetes voegt hieraan toe dat de vorm van diabetesregulatie ook 

invloed heeft op de ouders en daarmee weer op de diabetesregulatie van het kind 

(Streisand, Swift, Wickmark, Chen & Holmes, 2005). Ouders van 134 kinderen met 

diabetes (leeftijd 9-17 jaar) waren onderdeel van deze longitudinale studie. Uit de 

resultaten bleek dat ouders van kinderen, jonger dan 12 jaar die hun diabetes reguleren 

door middel van insulinepen in plaats van de insulinepomp, aangaven meer stress te 

hebben, omdat ze moeite hebben met het zorgen voor een kind met diabetes. De stress 

die dit oplevert wordt ook wel pediatrische opvoedingsstress (‘pediatric parenting 
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stress’) genoemd. Deze stress heeft invloed op verschillende aspecten van de diabetes-

leefstijl van het kind. Kinderen die een pomp hebben, blijken er een betere diabetes-

leefstijl erop na te houden.  

Uit de voorafgaande onderzoeken is gebleken dat zowel persoonlijke fysieke 

verbeteringen (zoals een beter HbA1c als minder hypoglycaemieën), als kwaliteit van 

leven, als een stabiele gezinssituatie van het kind met diabetes van belang zijn in de 

beoordeling van een vorm van diabetesregulatie. Een relevant onderzoek dat al deze 

aspecten includeerde, is gedaan in het Childrens Hospital Los Angeles (Ratner 

Kaufman, Halvorson, Carpenter, Devoe & Pitukcheewanont, 2001). Van een totale 

populatie van 210 kinderen met diabetes (waarvan slechts enkelen ouder dan 7 jaar 

waren) die in het Childrens Hospital Los Angeles een transitie van de pen- naar de 

pomptherapie onderging, werd vanaf 1994 de voor- en nadelen van de insulinepomp 

bekeken. Fysieke aspecten werden gevolgd, zoals HbA1c en hypoglycaemieën. Ook de 

Child Health Questionnaire werd ingevuld, die de mate van verantwoordelijkheid van 

het kind, integratie van de diabetes en kwaliteit van leven van het kind meet. De 

resultaten van het onderzoek waren positief; er was sprake van een minder hoge 

HbA1c, er kwamen minder hypoglycaemieën voor, er vond een significante verbetering 

plaats bij verantwoordelijkheid, integratie, kwaliteit van leven en het gezin 

functioneerde beter rondom de diabetes. 

Alle bovengenoemde onderzoeken tonen aan dat de pomptherapie tot meer 

positieve effecten leidt in vergelijking tot het injecteren door middel van een 

insulinepen. Kinderen met een pomptherapie lijken hun diabetes beter onder controle te 

hebben, bereiken een verbetering in diabetesregulatie. Hypoglycaemieën worden beter 

en vaker herkend, waardoor ze ook minder voorkomen. Ook ouders en het gezin 

hebben baat bij het gebruik van de insulinepomp. De focus ligt in deze onderzoeken 

echter voornamelijk op het praktische gedeelte. Gesuggereerd wordt dat de kwaliteit 

van het leven van de kinderen stijgt wanneer er bijvoorbeeld minder hypoglycaemieën 

voorkomen. De vraag of het kind wel vaart bij de verbetering van de diabetesregulatie 

komt niet aan de orde. De onderzoeken die zojuist besproken zijn, laten kinderen jonger 

dan 7 jaar vaak buiten beschouwing. Er zijn op theoretische gronden echter 

aanwijzingen dat er met name in die jonge leeftijdscategorie problemen in het gedrag 

op zouden kunnen treden. 

 

 



 13 

 

1.4 Gedragsproblemen bij jonge kinderen 

Gedurende het hele leven spelen ouders en het gezin een belangrijke rol in het leven 

van een mens. Bestaande theorieën benadrukken het belang van ouders tijdens de 

ontwikkeling van een kind. Eriksons theorie stelt dat vooral kinderen met een leeftijd 

tot 6 jaar hun ouders en gezin als een bijzonder betekenisvolle relatie beleven.  

In het eerste deel van deze periode (van 0 tot 3 jaar) uit zich dit in de vorm van 

conflict wanneer niet aan basisbehoeften wordt voldaan. Erikson beschrijft deze periode 

als de koppigheidsfase, die wordt gekenmerkt door talrijke conflictjes met de ouders 

(Verhofstadt-Denève, van Geert & Vyt, 2003). Het kind probeert de ouders te 

controleren door op (bijna) alles ‘nee’ te zeggen (De Boer, van Dongen, Poolman, 

Portegijs & Wierenga, 2007). In deze zogenaamde ‘peuterpuberteit’ wordt door het 

kind vaak onmacht ervaren, omdat het voor zorg nog op de ouders is aangewezen. De 

zorg voor een kind met diabetes is bovendien vaak groter. In deze fase vindt een 

gezonde ontwikkeling van autonomie en controle plaats, maar het botst met de 

onvermijdelijke regelgeving bij diabetes.  

In de periode van 3 tot 6 jaar begint het kind een gevoel voor initiatief te 

ontwikkelen (Liston, 1984). Het kind leert volgens Erikson in deze fase te 

onderscheiden wat het zou kunnen doen en wat het kan doen. Hier bestaat het gevaar 

dat ouders te vaak inspelen op het ontwikkelende geweten van hun kind. In het geval 

van diabetes kan worden verwacht dat in deze periode het risico wordt vergroot dat 

kinderen (meer) gaan experimenteren met hun diabetesregulatie. Het is van groot 

belang dat de ouders hierin hun kind vrij kunnen laten, maar waar nodig toch grenzen 

stellen. Het is voorstelbaar dat dit voor ouders van een kind met diabetes een nog 

moeilijkere opgave is. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat Erikson in de fase tot de leeftijd van 6 

jaar bij het kind een aantal kenmerken in de ontwikkeling van het gedrag van het kind 

onderscheidt. Ook is gebleken dat ouders van een kind met diabetes minder 

vanzelfsprekend aan basisbehoeften kunnen voldoen (omdat het bijvoorbeeld soms 

beter is om iets wel of niet te eten in verband met de diabetes). Gedragsproblemen 

kunnen hierdoor vermeerderen. Door de impact die diabetes heeft op het hele gezin, 

wordt dan dus de ontwikkeling van het kind verstoord.  

Bij het jonge kind kunnen in dit geval problemen met eten en slapen, langdurig 

huilen, driftbuien en ongehoorzaamheid ontstaan (Verhulst, 1989). Wanneer een kind 

diabetes heeft, is het problematischer als er gedragsproblemen op het gebied van 
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bijvoorbeeld eten, driftbuien en ongehoorzaamheid bestaan, omdat hierdoor de 

bloedglucosewaarde kan gaan schommelen. Wanneer het kind ouder wordt (tot 6 jaar) 

kunnen zindelijkheidsproblemen, extreme angsten en agressieve gedragingen worden 

gesignaleerd. De extreme angsten waarvoor het kind gevoelig is in deze periode, 

zouden bijvoorbeeld een kwetsbaarheid voor prikangst kunnen betekenen. 

De theorie van Erikson geeft aanwijzingen om te verwachten dat bij kinderen 

onder de 7 jaar met diabetes meer gedragsproblemen optreden. Methoden om deze 

gedragsproblemen te verminderen zouden welkom zijn. In dit onderzoek zal gekeken 

worden of er gedragsproblemen bestaan bij kinderen met diabetes en of deze 

gedragsproblemen worden beïnvloed door de vorm van diabetesregulatie. 

 

1.5 Wetenschappelijk en maatschappelijk belang  

De hier besproken studies leiden tot drie redenen om met vervolgonderzoek een andere 

weg in te slaan. Ten eerste is in eerder onderzoek voornamelijk gericht op voordelen 

van de pomptherapie boven de pentherapie uitgedrukt in lichamelijke gesteldheid. Het 

is interessant om te kijken naar of het gedrag van kinderen met diabetes verschilt per 

diabetesregulatie. Daarnaast zijn in de besproken onderzoeken diabetespatiënten met 

leeftijden variërend van 6 tot 66 jaar als doelgroep gebruikt. Alleen Ratner Kaufman et 

al. en Nimri et al. hebben kinderen jonger dan 6 jaar in het onderzoek meegenomen. 

Bovendien bestond de jonge leeftijdscategorie in het onderzoek van Nimri et al. uit een 

kleine groep (N = 23). Er is beduidend minder bekend over jonge kinderen met 

diabetes, terwijl op theoretische gronden verwacht kan worden dat ontwikkeling van 

kinderen met diabetes minder voorspoedig zou kunnen verlopen. Tot slot is het van 

belang om te onderzoeken of kinderen met diabetes meer gedragsproblemen vertonen 

dan gezonde kinderen. Op die manier kunnen uitspraken over gedragsproblemen bij 

kinderen met diabetes beter worden onderbouwd.  

Onderzoek dat de focus zou leggen waar het de voorgaande onderzoeken aan 

ontbrak zou ook van maatschappelijk belang zijn. Dit onderzoek kan nieuwe 

geneeskundige inzichten opleveren, waar zowel de artsen als de patiënt hun voordeel 

uit zouden kunnen halen. Een onderbouwde theorie voor een betere behandeling bij 

kinderen met diabetes zou voor de medische wereld van belang kunnen zijn. Nu bekend 

is dat het gezinsfunctioneren kan lijden onder een kind met diabetes, zou een 

gefundeerde uitspraak over de invloed van de vorm van diabetesregulatie op gedrag van 

het kind voor ouders ook positieve veranderingen kunnen betekenen. Diabetes kan door 
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de complexe en ontwikkelingsinterfererende behandeling in de fases waarin kinderen 

tot 7 jaar verkeren een risico vormen voor zowel de ouder-kind relatie als de 

individuele ontwikkeling van het kind (De Boer, van Dongen, Poolman, Portegijs, & 

Wierenga, 2007). Ter bevordering van een goede ontwikkeling van zowel het kind, als 

de ouder-kind relatie zou aan ouders van kinderen met diabetes handvatten geboden 

kunnen worden voor een betere omgang met hun zieke kind. 

Zowel voor de medici als de ouders van kinderen met diabetes zou het dus van 

belang zijn om te onderzoeken of de insulinepomp op het gedrag van de kinderen een 

positief effect heeft. Wanneer duidelijk is welke manier van diabetesregulatie voor het 

jonge kind de beste uitwerking heeft, kunnen ziekenhuis en ouders hun lijnen van 

aanpak hierop aanpassen. Uiteraard staat hierbij niet alleen de fysieke gesteldheid van 

het kind centraal maar is ook het welzijn van het kind van belang. 

 

1.6 Vraagstelling en hypothesen 

Naar aanleiding van bovenstaande informatie zou een onderzoek naar de 

gedragsproblemen bij kinderen met een pomptherapie tegenover pentherapie interessant 

zijn. Tot nu toe is nauwelijks onderzoek gedaan naar jonge kinderen met diabetes, 

terwijl vanuit theoretisch oogpunt verwacht wordt dat gedragsproblemen bij kinderen 

jonger dan 7 jaar kunnen ontstaan. Twee groepen kinderen met diabetes zullen met 

elkaar worden vergeleken: een groep met pomptherapie en een groep met pentherapie, 

beide groepen met een leeftijd jonger dan 7 jaar. Een antwoord wordt gezocht op de 

volgende onderzoeksvraag: 

Bestaat er een verschil tussen de ernst en de aard van gedragsproblemen bij beide 

groepen? 

Verwacht wordt dat kinderen jonger dan 7 jaar die de pomp gebruiken, probleemgedrag 

van mindere ernst en aard vertonen dan kinderen met pentherapie. Zoals eerder vermeld 

is, heeft de pomp positieve effecten op de fysieke gesteldheid van kinderen met 

diabetes. De vraag is of hedendaagse methodieken ook een invloed op het gedrag van 

de kinderen zouden kunnen betekenen. 

Echter naar aanleiding van literatuur wordt slechts gesuggereerd dat wanneer er 

sprake is van diabetes, de gedragsproblemen die voorkomen bij kinderen tot 7 jaar 

kunnen vermeerderen. Dat zou betekenen dat, ongeacht de vorm van diabetesregulatie, 

kinderen met diabetes meer gedragsproblemen zouden vertonen dan gezonde kinderen. 
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Het is interessant om te bekijken of deze verwachting ook klopt. Om die reden zal ook 

de volgende onderzoeksvraag worden behandeld:  

Bestaat er een verschil tussen de ernst en de aard van gedragsproblemen bij kinderen 

met diabetes en gezonde kinderen? 

Wanneer met resultaten aangetoond kan worden dat de verwachting juist is, geldt dit als 

aanvulling op het antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Er kan een vollediger beeld 

worden gevormd wat betreft gedragsproblemen in het algemeen en kinderen met 

diabetes. 
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2. Methoden 

 

2.1 Werving en proefpersonen 

In dit onderzoek bestaat de populatie uit kinderen met diabetes, jonger dan 7 jaar, die 

behandeld worden met ofwel de pomptherapie, ofwel de pentherapie. Voor beide 

groepen werd naar minimaal 20 kinderen gestreefd.  

Vanuit het Meander Medisch Centrum te Amersfoort werden de proefpersonen 

geworven. Allereerst werd een aantal ziekenhuizen benaderd waarmee kinderarts R. 

Nuboer, werkzaam in Meander MC, een goede samenwerking kende. Toen bleek dat 

met de voor dit onderzoek geschikte kinderen uit enkel deze ziekenhuizen niet genoeg 

proefpersonen behaald zouden worden, zijn via andere connecties meerdere 

ziekenhuizen benaderd. Van de participerende ziekenhuizen selecteerde de kinderarts of 

kinderdiabetesverpleegkundige de groep van kinderen jonger dan 7 jaar in hun 

ziekenhuis. Zij kozen ervoor om zelf aan de ouders medewerking te vragen. Dit 

gebeurde tijdens een afspraak op de polikliniek of via de mail of telefoon. Aan 34 

ouders waarvan het kind pomptherapie kreeg, werd medewerking gevraagd en aan 33 

ouders van de pentherapie. 

Van de pompgroep gaven 25 ouders aan medewerking te willen verlenen, in de 

pengroep stemden 28 ouders in voor medewerking. Wanneer ouders medewerking aan 

het onderzoek hadden toegezegd, werd voor alle ouders een pakketje gemaakt, 

bestaande uit een introductiebrief (zie bijlage 1), een Child Behaviour Check List 

(CBCL, nader toegelicht onder ‘Instrumenten’) en een gefrankeerde retourenvelop. In 

overleg met de betreffende ziekenhuizen werd een pakketje naar ofwel het thuisadres, 

ofwel het ziekenhuis gestuurd. In het laatste geval stuurden de kinderarts of 

kinderdiabetesverpleegkundige het pakketje zelf op, of gaven het tijdens een afspraak 

op de polikliniek aan de ouders mee. Wanneer de deelnemende ouders van de kinderen 

met diabetes de CBCL thuisgestuurd hadden gekregen, vulden zij deze zelfstandig in en 

werd de vragenlijst in de retourenvelop teruggestuurd. Een telefoonnummer en 

mailadres waren beschikbaar voor eventuele vragen en / of opmerkingen, zodat 

onduidelijkheden verholpen konden worden. Participanten waarbij het lang duurde 

voordat ze de vragenlijst retourneerden, werden ter herinnering gebeld. Wanneer de 

vragenlijst teruggezonden was, werd deze door middel van computerprogramma ADM 

direct gescoord. De scoring van de beide versies gebeurde op dezelfde manier.  
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Van de 25 ouders die medewerking wilden verlenen, werd na veel nabellen uiteindelijk 

een pomptherapiegroep van 21 kinderen samengesteld, hetgeen een respons betekent 

van 62%. De respondenten zijn afkomstig uit 6 verschillende ziekenhuizen; Meander 

Medisch Centrum, Amersfoort (11 kinderen), Tergooiziekenhuizen, Locatie Blaricum 

(2 kinderen), Rijnland, Locatie Leiderdorp (3 kinderen), Catharina Ziekenhuis 

Eindhoven (4 kinderen) en St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (1 kind). De non-respons 

kan worden verklaard door ‘vergeten in te vullen en / of terug te sturen’.  

Van de 28 ouders met een kind met pentherapie die aangaven medewerking te 

willen verlenen, werd een groep van 20 kinderen samengesteld, hetgeen een respons 

betekent van 61%. Vier kinderen met pentherapie waarvan de ouders een vragenlijst 

hebben geretourneerd, waren bij nader inzien toch ouder dan de beoogde leeftijdsgroep, 

dus werden niet in het onderzoek geïncludeerd. De kinderen in de pentherapiegroep zijn 

geworven in 8 ziekenhuizen; Tergooiziekenhuizen, Locatie Blaricum (3 kinderen), 

Rijnland Ziekenhuis, Locatie Leiderdorp (3 kinderen), Kennemer Gasthuis Haarlem (1 

kind), Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht (5 kinderen), Antonius Ziekenhuis 

Sneek (3 kinderen), Martini Ziekenhuis Groningen (1 kind), en Kinderdiabetesteam 

Tilburg, St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden Ziekenhuis (4 kinderen). Van twee 

ouderechtparen is bekend dat ze door privéomstandigheden geen mogelijkheid zagen 

om medewerking te verlenen. De andere non-respons kan net als voor de pompgroep 

worden verklaard door ‘vergeten in te vullen en / of terug te sturen’.  

 Voor dit onderzoek is geen controlegroep geworven, hiervoor zullen de 

normscores van de Child Behaviour Check List worden gebruikt.  

 

2.2 Instrumenten 

Voor dit onderzoek is via de ouders een breed scala aan gedragsproblemen 

geregistreerd. Jonge kinderen zijn nog veel in de nabijheid van hun ouders. Ouders zijn 

vaak in staat vergelijkingen te maken tussen gedrag van hun verschillende kinderen en / 

of buurkinderen, etc. Ouders zijn het beste op de hoogte van het gedrag van hun kind in 

diverse omstandigheden, gedurende een groot deel van de dag en nacht (Verhulst, Koot, 

Akkerhuis & Veerman, 1990). 

Om de gedragsproblemen in de beide groepen te meten, is de Child Behaviour 

Check List (CBCL; zie bijlage 2) gebruikt. Dit is een gedragsvragenlijst die door de 

ouders over hun kind wordt ingevuld. De duur van de afname is ongeveer 20 minuten 

en is ontworpen om gestandaardiseerde beschrijvingen van gedrag te geven (Achenbach 
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& Rescorla, 2001). Ouders geven aan of een aspect niet (=0), een beetje/soms (=1), of 

duidelijk/vaak (=2) voor hun kind van toepassing is (Hoksbergen, Stoutjesdijk, Rijk & 

van Dijkum, 2002). De CBCL scoort, zoals beoordeeld door de COTAN, op de 

kwaliteitscriteria, waaronder betrouwbaarheid en validiteit, voldoende tot goed. De 

gemiddelde test-hertestbetrouwbaarheid voor alle schalen is r = 0,85 over perioden van 

ongeveer 8 dagen (Achenbach & Rescorla, 2000). Voor de overeenstemming tussen de 

antwoorden van ouders is de gemiddelde betrouwbaarheid r = 0,61. Dat wil zeggen dat 

er geen significante tendens bestaat dat een ouder van een bepaald geslacht meer 

gedragsproblemen rapporteert dan de ouder van het andere geslacht. De 

criteriumvaliditeit van de probleemschalen wordt ondersteund door een significante 

discriminatie tussen doorverwezen en niet doorverwezen kinderen. De 

constructvaliditeit van de probleemschalen wordt ondersteund door voorspellingen die 

worden bevestigd door andere metingen en door het bewijs dat er naast het patroon dat 

wordt bepaald door de schalen, sprake is van de aanwezigheid van een aanvullende 

genetische component. De door optelling verkregen totale probleemscore bestaat uit 

‘smalle band syndromen’. Een deel van deze syndromen wordt samengevoegd tot de 

twee ‘brede band dimensies’: internaliserend en externaliserend. De internaliserende 

dimensie geeft de problemen binnen in het kind zelf weer aan de hand van syndromen 

als teruggetrokken, angstig / depressief gedrag en somatische klachten. De 

externaliserende dimensie geeft de conflicten met anderen en hun verwachtingen van 

het kind weer aan de hand van syndromen als delinquent gedrag en agressief gedrag. 

Hoge scores op de verschillende schalen veronderstellen een slechte aanpassing van het 

gedrag op dat bepaalde gebied. (Weissberg-Benchell & Glassgow, A., 1997). Scores in 

het klinische gebied verwijzen naar aanzienlijke gedrags- of vaardigheidsproblemen 

(Achenbach & Rescorla, 2001). Er wordt gebruik gemaakt van schaalscores, waardoor 

men kan zeggen dat een bepaald soort problematiek meer of minder voorkomt, waar de 

DSM-IV zich beperkt tot wel of geen problematiek (Kievit, Tak & Bosch, 2002). 

In dit onderzoek is, gezien de gekozen leeftijdscategorie, gebruik gemaakt van 

twee versies van de CBCL: een versie voor kinderen van 1½ tot 5 jaar en een versie 

voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Er zijn 26 kinderen waarover een CBCL1 ½ - 5 jaar is 

ingevuld en 15 kinderen waarover een CBCL 6 - 18 jaar is ingevuld. 

Beide versies maken gebruik van dezelfde brede band dimensies internaliserend, 

externaliserend en totaal probleemgedrag. Ondanks de verschillen in de subschalen 

waarmee deze drie schalen worden samengesteld, zullen ze meegenomen worden in de 
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vergelijking tussen pomp- en pentherapie. Een argument hiervoor is dat in elke 

leeftijdsfase zowel internaliserende als externaliserende probleemgedragingen voor 

kunnen komen, maar de aard van dit gedrag zal verschillen. Overlappende subschalen 

zijn, onderverdeeld in vier smalle band syndromen, waaronder ‘Anxious/Depressed’, 

‘Somatic Complaints’, ‘Attention Problems’, en ‘Aggressive Behaviour’ en vier DSM 

criteria, waaronder ‘Affective Problems’, ‘Anxiety Problems’ en ‘Attention 

Deficit/Hyperactivity Problems’ en ‘Oppositional Defiant Problems’. Op deze acht 

subschalen zal een vergelijking tussen de beide groepen plaatsvinden. Overige schalen 

worden buiten beschouwing gelaten.  

 

2.3 Variabelen 

Naast de CBCL werden variabelen wat betreft de diabetes die van invloed zouden 

kunnen zijn op het gedrag van het kind ook in het onderzoek betrokken. De 

diabetesverpleegkundigen stuurden van alle kinderen het laatste HbA1c, de datum 

diagnose diabetes en van de pentherapiegroep de frequentie van het spuiten van de 

kinderen via de mail door (zie tabel 2.1). 

De duur van het hebben van diabetes is mogelijk van invloed op het gedrag 

rondom de ziekte en de behandeling. Daarom werd gekeken naar de datum waarop de 

kinderen de diagnose diabetes hebben gekregen. Hoe lang de kinderen in dit onderzoek 

al diabetes hebben, varieert van 3 maanden tot 65 maanden, het gemiddelde is 22 

maanden en de mediaan 15 maanden.  

Van alle kinderen die deelnemen aan het onderzoek werd ook de waarde van de 

laatste HbA1c-meting opgevraagd. Gedragsproblemen van een kind zouden verklaard 

kunnen worden door HbA1c, wanneer sprake is van hoge of extreem lage 

bloedglucosewaarden. Echter, aangezien het HbA1c een gemiddelde waarde van de 

afgelopen twee maanden weergeeft, is een goed HbA1c nog geen garantie voor goede 

bloedglucosewaarden. Schommelende bloedglucosewaarden kunnen met dit 

gemiddelde dus niet worden gezien. Bij kinderen waarbij pas net diabetes is 

geconstateerd, is nog geen HbA1c gemeten. Vandaar dat van drie kinderen in dit 

onderzoek het HbA1c niet bekend is. Van de rest van de kinderen in dit onderzoek is 

het gemiddelde HbA1c 7,4 en de mediaan 7,3.  

Tenslotte werd bij de kinderen met pentherapie de frequentie van het spuiten 

vastgesteld. Bij een pentherapie wordt vooraf een gepersonaliseerde behandeling 

bepaald. Afhankelijk van het kind kan gekozen worden voor het toedienen van 
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verschillende soorten insuline die 2- of 4-maal daags worden toegediend. Het kan zo 

zijn dat kinderen die 4-maal daags insuline injecteren meer gedragsproblemen vertonen 

dan kinderen die dat 2-maal daags moeten. Gezien het feit dat kinderen het prikken en 

spuiten als vervelend ervaren aan de diabetes, is dit ook een variabele die zou kunnen 

meespelen in het ontstaan van gedragsproblemen. Van het totaal 20 kinderen, deden er 

6 mee die 2-maal daags spuiten en 13 die 4-maal daags spuiten. Eén meisje was ten 

tijde van het onderzoek tijdelijk gestopt met het spuiten van insuline. 

Uiteraard is het mogelijk dat de leeftijd en de sekse van de kinderen van invloed 

zijn op de mate van de gedragsproblemen die ze vertonen. De CBCL vraagt op het 

voorblad om leeftijd en geslacht, dus op die manier zijn ook leeftijd en geslacht als 

variabele in het onderzoek meegenomen. De leeftijd is hier aangegeven in maanden, 

zodat er een specifieker verschil gemaakt kan worden.  

 

Tabel 2.1 Variabelen van beide groepen 

 Pomptherapie Pentherapie 

 Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal 

Totaal (N) 

 

9 12 21 9 11 20 

Gemiddelde leeftijd (in 

maanden) 

49 56 53 70 68 69 

Gemiddelde duur diabetes 

(in maanden) 

24 26 25 16 23 20 

Gemiddelde HbA1c 7,1 7,4 7,3 7,3 7,6 7,5 

 

 

2.4 Ethiek 

Aan ethische eisen is voldaan, aangezien de participanten geen schade wordt aangedaan 

en enkel meedoen op vrijwillige basis. Daarnaast zijn de gegevens van de participanten 

geanonimiseerd. Het onderzoek komt voort uit een promotieonderzoek waarin metabole 

instelling en kwaliteit van leven bij kinderen met diabetes met pomp- of pentherapie 

wordt vergeleken, uitgevoerd door mevr. R. Nuboer, kinderarts. Haar onderzoek is 

goedgekeurd door de MEC in het Erasmus MC te Rotterdam.  
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3. Resultaten 

 

De respondenten van dit onderzoek bestaan uit 18 jongens en 23 meisjes, waarvan 9 

jongens en 12 meisjes in de groep met pomptherapie en 9 jongens en 11 meisjes in de 

pentherapiegroep. De gemiddelde leeftijd van alle kinderen is 5 jaar. De leeftijd van de 

kinderen is verdeeld als afgebeeld in figuur 3.1.  
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Figuur 3.1 Leeftijden van de kinderen, uitgesplitst per therapiegroep 

 

Aan de hand van de figuur wordt duidelijk dat er een scheve verdeling bestaat binnen 

de variabele ‘leeftijd’. Om te kijken of de verschillen tussen de beide therapiegroepen 

significant is, is een t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven (independent 

samples t-test) uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de leeftijden van de kinderen in de 

pentherapiegroep significant hoger (t(-3,046), p = 0,004) zijn dan de leeftijden van de 

kinderen in de pomptherapiegroep. 

 Er zijn ook t-toetsen voor twee onafhankelijke steekproeven uitgevoerd om 

verschillen in beide therapiegroepen bij HbA1c en de duur van diabetes te bekijken. 

Zowel bij HbA1c (t(-0,685), p = -0,498) als duur diabetes (t(0,857), p = 0,379) zijn 

geen significanties gevonden tussen de pomptherapiegroep en de pentherapiegroep. 

   

 

3.1 Verschil in gedragsproblemen bij kinderen met pomp- of pentherapie 

Om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen het gedrag van kinderen met 

diabetes die met pomptherapie worden behandeld en het gedrag van kinderen met 

diabetes die met pentherapie worden behandeld, zijn t-toetsen voor twee onafhankelijke 
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steekproeven (independent samples t-test) uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat op 

die manier getoetst kon worden of de gemiddelden van de twee groepen van elkaar 

verschillen. 

 

3.1.1 Analyses brede band dimensies 

Allereerst werd gekeken naar of er een significant verschil bestaat tussen de algemene 

gedragingen die kinderen met pomptherapie en kinderen met pentherapie vertonen. Bij 

vergelijking van de gemiddelden (zie figuur 3.3), blijkt dat kinderen met pomptherapie 

meer internaliserende gedragsproblemen vertonen dan kinderen met pentherapie. Ook 

de totale problemen komen bij kinderen met pomptherapie hoger uit. De resultaten van 

de analyses echter wezen uit dat bij kinderen met pomptherapie niet significant meer of 

minder sprake is van internaliserende gedragsproblemen (t(1,850), p = 0,072), 

externaliserende gedragsproblemen (t(-0,055), p = 0,956) en totale gedragsproblemen 

(t(1,012), p = 0,318).  
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Figuur 3.3 Verschil in gemiddelden van gedragsproblemen bij pomp- en pentherapie 

 

3.1.2 Analyses smalle band syndromen 

Daarnaast benoemt de CBCL nog meer specifieke gedragingen. Van vier subschalen 

van de smalle band syndromen werd bij beide versies gebruik gemaakt. Op deze vier 

schalen is een vergelijking gemaakt. Wanneer de gemiddelden van de beide groepen 

worden vergeleken, blijkt angstig / depressief gedrag meer voor te komen bij kinderen 

met de pomptherapie. De andere gedragingen worden nagenoeg evenveel vertoond in 

beide groepen. Bij zowel somatische klachten (t(0,469), p = 0,626), als agressief gedrag 

(t(-0,959), p = 0,343), als aandachtsproblemen (t(-0,140), p = 0,890) en angstig / 
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depressief gedrag (t(1,554), p = 0,128) is geen significant verschil gevonden tussen 

kinderen met pomp- en pentherapie.  

 

3.1.3 Analyses DSM criteria 

Tot slot is er nog een schaal waarbij gekeken wordt of kenmerken van bepaalde DSM 

criteria voorkomen. Wederom is hier sprake van vier overlappende subschalen. Op 

basis van de gemiddelden kan gezegd worden dat de kinderen in de pomptherapiegroep 

meer affectieve problemen vertonen dan de kinderen in de pentherapiegroep. De andere 

gedragingen worden door de beide groepen nagenoeg evenveel vertoond. Affectieve 

problemen (t(1,710), p = 0,095), angstproblemen (t(-0,058), p = 0,954), oppositionele 

problemen (t(-0,517), p = 0,608), ADHD-gerelateerd gedrag (t(-0,408), p = 0,686) 

vertoonden geen significant verschil tussen de pentherapiegroep en de 

pomptherapiegroep.  

 

 

3.2 Verschil in gedragsproblemen bij kinderen met en zonder diabetes 

Om te onderzoeken of kinderen met diabetes meer gedragsproblemen vertonen dan 

kinderen zonder diabetes zijn t-toetsen voor één steekproef (one sample t-test) 

uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat op die manier de data van de gehele populatie 

vergeleken kon worden met de normgroep van de CBCL.  

 

3.2.1 Analyses brede band dimensies 

Net zoals bij de eerste onderzoeksvraag, werd als eerste gekeken naar of er een 

significant verschil bestaat tussen de algemene gedragingen die kinderen met diabetes 

en kinderen zonder diabetes vertonen. Het gemiddelde van zowel internaliserende en 

externaliserende, als totale gedragsproblemen van de 41 kinderen met diabetes uit dit 

onderzoek is lager vergeleken met de norm van de CBCL (zie figuur 3.4). De resultaten 

van de analyses wezen echter uit dat er geen significant verschil bestaat tussen 

internaliserende gedragsproblemen (t(-0,284), p = 0,488), externaliserende 

gedragsproblemen (t(-1,751), p = 0,088) en totale gedragsproblemen (t(-1,360), p = 0, 

182) bij kinderen met en kinderen zonder diabetes.  
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Figuur 3.4 Verschil in gemiddelden van gedragsproblemen bij kinderen met en zonder diabetes. 

 

3.2.2 Analyses smalle band syndromen 

Ook hier is weer een vergelijking gemaakt tussen de twee groepen op de vier 

overlappende subschalen van de smalle band syndromen die de CBCL onderscheidt. Op 

basis van de gemiddelden blijkt dat kinderen met diabetes meer last hebben van 

somatische klachten dan kinderen uit de normgroep van de CBCL. Zoals uit het 

onderzoek van Holmes en collegae (1998) is gebleken (eerder besproken in de 

inleiding) heeft de mate van somatische klachten bij kinderen met diabetes geen invloed 

op het bestaan van andere gedragsproblemen. Op alle andere schalen scoren kinderen 

zonder diabetes hoger op gedragsproblemen dan kinderen met diabetes.  

 De kinderen met diabetes vertonen significant minder agressief gedrag (t(-

2,419), p = 0,020) dan kinderen zonder diabetes (zie figuur 3.4). De andere gevonden 

verschillen tussen kinderen met en zonder diabetes zijn bij somatische klachten 

(t(1,837), p = 0,068), angstig / depressief gedrag (t(-1,717), p = 0,094) en 

aandachtsproblemen (t(-0,451), p = 0,654) niet significant gebleken. Wanneer de 

probleemgedragingen worden uitgesplitst per therapiegroep en vergeleken met de 

normgroep, blijkt dat bij de pomptherapiegroep sprake is van significant minder 

agressief gedrag (t(-2,797), p = 0,11) dan bij kinderen zonder diabetes. In de 

pentherapiegroep is dan sprake van significant minder angstig / depressief gedrag (t(-

2,419), p = 0,26) vergeleken met kinderen zonder diabetes.  

 

3.2.3 Analyses DSM criteria 

Ook wat betreft de vier overlappende subschalen van de DSM criteria is een 

vergelijking gemaakt tussen de twee groepen. Wanneer de gemiddelden van de 
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kinderen worden vergeleken, blijkt dat kinderen met diabetes meer affectieve 

problemen en angstproblemen vertonen dan kinderen zonder diabetes. Op de andere 

twee schalen scoren kinderen zonder diabetes hoger op gedragsproblemen dan kinderen 

met diabetes.  

 De kinderen met diabetes vertonen significant minder ADHD-gerelateerde 

problemen (t(-2,919), p = 0,006) dan kinderen zonder diabetes (zie figuur 3.5). De 

andere gevonden verschillen tussen kinderen met en zonder diabetes zijn bij 

angstproblemen (t(0,145), p = 0,885), oppositionele problemen (t(-1,019), p = 0,314), 

0,654) en affectieve problemen (t(0,903), p = 0,372) niet significant gebleken. Wanneer 

de probleemgedragingen worden uitgesplitst per therapiegroep en vergeleken met de 

normgroep, blijkt dat bij de pomptherapiegroep sprake is van significant minder 

ADHD-gerelateerd gedrag (t(-2,632), p = 0,016) dan bij kinderen zonder diabetes. 
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Figuur 3.5 Schalen waarop het gedrag van kinderen met diabetes significant verschilt van dat 

van kinderen zonder diabetes. 

 

3.2.4 Analyse leeftijd als covariaat 

Gezien de significant scheve leeftijdsverdeling tussen de pomptherapiegroep en de 

pentherapiegroep is een covariantie-analyse gedaan. Zo is bekeken of de scheve 

leeftijdsverdeling van invloed is op de gedragsproblemen in de beide groepen. Uit deze 

test bleek dat de covariaat leeftijd op alle gedragsproblemen geen significante invloed 

heeft. Het was dus niet nodig om onderstaande resultaten te corrigeren voor leeftijd. 
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3.3 Invloed van variabelen 

Hoewel dit buiten de vraagstelling van dit onderzoek valt, is gekeken of variabelen van 

invloed zijn op het gedrag van kinderen met diabetes jonger dan 7 jaar, ongeacht de 

behandeltherapie. Er zijn daarom analyses gedaan om te kijken of het laatste HbA1c, de 

duur van de diabetes en de frequentie van het spuiten (voor de pentherapiegroep)) van 

invloed zijn op de gedragsproblemen die kinderen met diabetes vertonen. Er zijn 

significante negatieve correlaties gevonden tussen HbA1c en externaliserende en 

oppositionele gedragsproblemen bij kinderen met diabetes (zie tabel 3.1). Ook sekse 

zou een mogelijke invloed op de gedragsproblemen kunnen hebben. Er is een 

significante positieve correlatie gevonden bij geslacht en somatische klachten (r(0,309), 

p = 0,049). Dit houdt in dat meisjes meer geneigd zijn om last te hebben van 

somatische klachten. Er zijn geen andere significante correlaties gevonden die aan 

zouden tonen dat er een invloed bestaat tussen variabelen en het gedrag. 

 

Tabel 3.1. Correlaties laatste HbA1c, duur diabetes, frequentie spuiten en gedragsproblemen 

HbA1c Duur 

diabetes 

Frequentie 

spuiten 

Internaliserende gedragsproblemen -0,215 0,047 -0,086 

Externaliserende gedragsproblemen -0,325¹ 0,036 -0,102 

Totale gedragsproblemen -0,206 0,044 -0,062 

Somatische klachten -0,079 0,027 -0,112 

Agressief gedrag -0,196 -0,032 -0,077 

Aandachtsproblemen -0,313 -0,036 0,023 

Angstig / depressief gedrag -0,036 0,152 0,131 

Affectieve problemen -0,054 0,014 0,012 

Angstproblemen -0,179 0,084 -0,034 

Oppositionele problemen -0,343² -0,211 0,229 

ADHD-gerelateerde problemen -0,107 0,031 -0,034 

¹ significantie bij α = 0,05 (tweezijdig) = 0,047 

² significantie bij α = 0,05 (tweezijdig) = 0,035 
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4. Conclusies en discussie 

 

In dit onderzoek is gekeken naar het effect van de pomp- en de pentherapie op het 

gedrag van kinderen jonger dan 7 jaar met diabetes. Uit eerder onderzoek is bekend dat 

de pomptherapie bij oudere kinderen en volwassenen met diabetes een positieve 

uitwerking heeft op de fysieke gesteldheid. Vanuit de theorie van Erikson werd 

verwacht dat gedragsproblemen die bij kinderen onder de 7 jaar voorkomen, bij 

kinderen met diabetes zouden kunnen vermeerderen. Om deze veronderstelling te 

toetsen is onderzoek gedaan bij 41 kinderen met diabetes type 1, jonger dan 7 jaar. Van 

deze groep werden 21 kinderen behandeld met de pomptherapie en 20 kinderen 

behandeld met de pentherapie. De ouders van deze kinderen vulden een CBCL in.  

In het onderzoek stonden twee onderzoeksvragen centraal. De eerste vraag 

waarop een antwoord werd gezocht, luidde: ‘Bestaat er een verschil tussen de ernst en 

de aard van gedragsproblemen bij de pomptherapiegroep en de pentherapiegroep?’. 

Hierbij werd verwacht dat kinderen die de pomp gebruiken, probleemgedrag van 

mindere ernst en aard vertonen dan kinderen met pentherapie. Het antwoord op deze 

vraag is: ‘Nee, er bestaat geen verschil tussen de ernst en de aard van gedragsproblemen 

bij de pomptherapiegroep en de pentherapiegroep’. Anders dan vooraf werd verwacht, 

scoren  kinderen met de pomp- en de pentherapie ongeveer gelijk op bijna alle 

gedragsproblemen. 

 Daarna werd de volgende vraag beantwoord: ‘Bestaat er een verschil tussen de 

ernst en de aard van gedragsproblemen bij kinderen met diabetes en gezonde 

kinderen?’. Om dit te toetsen is de normgroep van de CBCL gebruikt. Het antwoord op 

deze vraag is: ‘Ja, er zijn significante verschillen tussen de gedragsproblemen die 

kinderen met diabetes en kinderen zonder diabetes vertonen’. De richting van dit 

antwoord is tegen verwachting in. Kinderen met diabetes vertonen significant minder 

agressief gedrag en ADHD-gerelateerd gedrag dan kinderen zonder diabetes. Als er 

gekeken wordt naar aparte groepen blijkt dat er in de pentherapiegroep significant 

minder sprake is van angstig / depressief gedrag dan bij kinderen zonder diabetes.  

 

4.1 Verklaring resultaten 

Zoals hierboven vermeld is, zijn de antwoorden die gevonden zijn op de gestelde 

onderzoeksvragen niet volgens verwachting. Er is niet tot nauwelijks sprake van 
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verschillen en de gevonden significante verschillen in gedragsproblemen zijn in een 

tegengestelde richting dan vooraf verwacht. De resultaten uit het onderzoek van Ratner 

Kaufman en anderen (2001), dat kinderen naast lichamelijke vooruitgang ook 

verbeteringen op welzijn ervaren bij gebruik van de pomp, zijn in dit onderzoek niet 

teruggevonden. Kinderen met diabetes, ongeacht of ze op de pomptherapie en de 

pentherapie zitten, vertonen in dit onderzoek echter geen zorgwekkende afwijkingen op 

de CBCL. De resultaten die in dit onderzoek zijn gevonden, zouden zelfs eerder het 

tegenovergestelde van Ratner Kaufman et al. (2001) suggereren.  

De resultaten van dit onderzoek zijn in overeenstemming met de ervaring in het 

Meander Medisch Centrum te Amersfoort, waar weinig kinderen onder de 7 jaar met 

diabetes met gedragsproblemen worden gezien. Deze bevinding ondersteunt dus de 

gevonden resultaten. De vraag is echter hoe de resultaten van dit onderzoek 

geïnterpreteerd moeten worden en welke factoren de uitkomst beïnvloed hebben. De 

eerste factor die dan besproken wordt, betreft de selectie van de proefpersonen, waarbij 

sprake is van een bepaalde kans. Aangezien gebruik gemaakt is van een kleine groep 

respondenten, kan het zo zijn dat de kinderen met diabetes die in dit onderzoek zijn 

geïncludeerd, toevallig kinderen met diabetes zonder gedragsproblemen zijn en niet de 

pomptherapie prefereren.  Gezien de goede HbA1c’s van de kinderen in de 

pentherapiegroep, is het ook voorstelbaar dat bij de kinderen die in dit onderzoek 

pomptherapie krijgen, gedragsproblemen bestaan en dus bewust voor deze therapie 

gekozen is, omdat diabetes makkelijker te behandelen is met de pomp. De kinderen die 

in dit onderzoek pentherapie krijgen, zouden hierop zo goed ingesteld kunnen staan en 

geen gedragsproblemen vertonen, dat pomptherapie niet is overwogen (veronderstelling 

kinderarts). 

Daarnaast zou het gebruikte instrument de minder voorkomende 

gedragsproblemen bij kinderen met diabetes kunnen verklaren. Specifieke 

probleemgedragingen die direct gerelateerd zijn aan diabetes, die kinderen met diabetes 

vertonen, worden niet door de CBCL uitgevraagd. De CBCL vraagt naar algemene 

angst en angst voor dieren of situaties, terwijl het voorstelbaar is dat kinderen met 

diabetes angst voor ziekenhuizen of prikken hebben.  

Tot slot is er nog de visie van de ouders, die mogelijk van invloed is geweest op 

het rapporteren van het gedrag van de kinderen. Het feit dat kinderen met diabetes zelfs 

significant minder agressieve en ADHD-gerelateerde gedragsproblemen vertonen, zou 

verklaard kunnen worden doordat kinderen met diabetes door hun ouders worden 
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‘ontzien’, waardoor ouders veel van hun gedrag aan de diabetes wijten en op die manier 

de probleemgedragingen relativeren. Bijvoorbeeld een studie in gezinnen met kinderen 

met epilepsie, toonde aan dat ouders vaak terughoudend waren in het straffen van hun 

kind, omdat ze niet weten hoeveel van het gedrag van hun kind te wijten is aan de 

ziekte (Canam, 1993). Uiteraard kan het ook andersom: dat ouders mee wilden werken 

aan het onderzoek om te laten zien dat hun kind echt normaal gedrag vertoont of ouders 

sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. 

Het feit dat er nauwelijks een verschil bestaat in de gedragingen die kinderen 

met de pentherapie en de pomptherapie vertonen, zou betekenen dat het voor het 

welzijn van kinderen met diabetes niet uitmaakt van welke behandelvorm gebruik 

wordt gemaakt. Hoewel vanuit eerder onderzoek bekend is dat de pomp een positieve 

invloed heeft op het lichamelijk welzijn van kinderen met diabetes, is voorstelbaar dat 

met een pomp de confrontatie met diabetes elke minuut van de dag aan het lichaam 

bevestigd zit. Om die reden zal het voor kinderen met diabetes een persoonlijke kwestie 

zijn om de keus tussen te maken ‘moeten prikken’ en ‘confrontatie’.  

Er kan worden geconcludeerd dat er geen verschil in gedrag bestaat tussen 

kinderen jonger dan 7 jaar met diabetes op de pomptherapie en de pentherapie, 

alhoewel de overwegingen om bepaalde kinderen op pomp- of pentherapie te geven in 

dit onderzoek onduidelijk blijven. Deze conclusie is weliswaar verrassend, maar het is 

interessant dat geen behandeltherapie bij kinderen met diabetes onder de 7 jaar de 

voorkeur zou behoeven, gekeken naar het gedrag dat het tot gevolg heeft.  

 

4.2 Beperkingen van dit onderzoek 

Er zitten aan dit onderzoek ook beperkingen die de resultaten mogelijk hebben 

beïnvloed. Er zijn allereerst kritiekpunten met betrekking tot de werving van de 

proefpersonen. Omdat de respondenten uit verschillende ziekenhuizen geworven zijn, is 

niet bekend op welke manier het onderzoek precies is geïntroduceerd door de artsen en 

diabetesverpleegkundigen. Sommige ziekenhuizen hebben mogelijke proefpersonen 

gemaild, andere ziekenhuizen vonden het beter dat mogelijke proefpersonen door 

degene die het onderzoek deed persoonlijk werden gebeld. De begeleidende brief bij de 

CBCL hebben alle proefpersonen gekregen. Het zou beter geweest zijn als er een 

duidelijke lijn was getrokken in de manier van benadering, zodat vaststaat hoe de 

ouders om deelneming wordt gevraagd. Doordat de proefpersonen zijn geworven uit 
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verschillende ziekenhuizen, bestaat de mogelijkheid dat ze een ander beleid rondom de 

kinderen met diabetes hanteren.  

Bovendien was de samenstelling van de respondenten niet optimaal. Er is 

gewerkt met een kleine groep. Door het kleine aantal zijn grote verschillen nodig om 

significante uitslagen te vinden. De bias die in dit onderzoek bestaat, is dat de kinderen 

met diabetes hier waarschijnlijk met een reden op een bepaalde behandeltherapie zijn 

gezet. Omdat deze reden niet bekend is, kunnen geen definitieve conclusies worden 

getrokken wat betreft het verschil in gedrag tussen beide groepen. Daarnaast zijn 6 van 

de 41 vragenlijsten ingevuld door ouders met een buitenlandse achtergrond. Gedrag kan 

in verschillende culturen een andere betekenis hebben. Tot slot bestaat er een verschil 

in de beroepen die de ouders van de kinderen in dit onderzoek beoefenen. De sociaal 

economische status kan ook van invloed zijn op de manier waarop het kind wordt 

begeleid in de diabetes en hoe met het gedrag rondom de diabetes wordt omgegaan.  

 

4.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is een start gemaakt voor een mogelijk interessante vervolgstudie. 

Aangezien er nauwelijks tot geen eerder onderzoek is gedaan naar kinderen met 

diabetes in deze leeftijdsgroep en diens gedrag als gevolg van de pomp- of pentherapie, 

is het een vernieuwend vraagstuk. De conclusies die naar aanleiding van dit onderzoek 

getrokken konden worden, maken het nog interessanter om meer onderzoek te doen, 

zodat een meer onderbouwde uitspraak over de invloed van behandelmethoden op het 

gedrag van jonge kinderen met diabetes gedaan kan worden.  

Vervolgonderzoek zou bij een grotere populatie uitgevoerd moeten worden. 

Daarbij zou gelet moeten worden op een vergelijkbare achtergrond van zowel 

ziekenhuis, als cultuur en sociaal economische status en het gebruik de CBCL die voor 

de gehele populatie geschikt is. Naast de CBCL zouden meer specifieke vragen, 

aangepast voor de gedragingen die kinderen met diabetes kunnen vertonen, optimaal 

zijn. In dit onderzoek zijn HbA1c, datum diagnose en frequentie spuiten als variabele 

meegenomen. Therapietrouw zou in vervolgonderzoek ook onderzocht kunnen worden, 

omdat gedragsproblemen hier mogelijk mee samen kunnen hangen. Om het onderzoek 

nog verder te optimaliseren, zou het relevant zijn om een gerandomiseerd onderzoek uit 

te voeren. Aan kinderen die net gediagnosticeerd zijn met diabetes zou dan een therapie 

toegewezen worden en er zou een nulmeting worden gedaan. Na een jaar wordt dan 

gekeken of er een verschil bestaat in het gedrag van kinderen in de pomptherapiegroep 
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en de pentherapiegroep. Op die manier zou de in dit onderzoek bestaande bias kunnen 

worden vermeden. 

Wanneer met voorgaande rekening wordt gehouden, zullen wellicht duidelijkere 

uitspraken gedaan kunnen worden over de aanwezigheid van de verschillen in 

gedragsproblemen bij jonge kinderen met diabetes, behandeld met de pomptherapie of 

pentherapie.  
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Bijlage 1  

Brief naar de ouders 
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Bijlage 2  

CBCL 1½ - 5 jaar & CBCL 6 - 18 jaar  

 

 


