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Wat is diabetes?
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Op elke school in het voortgezet onderwijs zit gemiddeld 

een leerling met diabetes type 1. Grof geschat hebben  

zesduizend kinderen tussen de 0 en 18 jaar diabetes  

type 1. Diabetes is een levenslange ziekte en vraagt 24 uur 

per dag, 7 dagen per week aandacht en energie. 

Diabetes is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld,  

terwijl het een behoorlijke impact heeft op het dagelijks 

leven van een leerling en zijn omgeving. Diabetes heeft 

invloed op de planning van eten, drinken en bewegen, maar 

ook op het welbevinden van de leerling, zijn gedrag en zijn 

leer- en presteervermogen. Voor een leerling met diabetes 

maakt begrip hiervoor op school en van zijn leerkrachten 

een wereld van verschil.

Iedereen met diabetes reageert anders op bepaalde  

situaties of gebeurtenissen en gaat hier ook weer anders 

mee om. Vandaar dat het belangrijk is dat er voor elke  

leerling met diabetes afspraken op maat gemaakt worden.  

Over het algemeen kan de leerling gewoon deelnemen aan 

het regulier onderwijs en meedoen met alle activiteiten  

die plaatsvinden gedurende de schoolloopbaan, mits hij  

op een passende manier ondersteund wordt.

Deze gids geeft informatie over diabetes. Wat is het? Wat 

vraagt diabetes van een leerling? Welke handelingen moet 

een leerling met diabetes verrichten? Wat voor effect heeft 

diabetes op het leren en presteren op het voortgezet onder-

wijs? Kan een leerling met diabetes overal aan meedoen?
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Wat is diabetes?

Diabetes is zowel een chronische ziekte als een auto- 

immuunziekte. Diabetes is nog niet te genezen, maar wel 

te behandelen. Er bestaan twee verschillende typen  

diabetes. De overeenkomst is dat het lichaam de bloed-

glucosewaarde niet zelf reguleert, zoals dat bij ‘gezonde’ 

mensen wel het geval is. Als een leerling diabetes heeft, 

dan heeft hij bijna altijd diabetes type 1. In deze brochure 

vind je daarom vooral informatie over diabetes type 1. 
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Diabetes type 1

Bij diabetes type 1 produceert het lichaam geen insuline meer en heeft 

het dus geen buffer om bloedsuikerwaarden op peil te houden. 

Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat bloedsuiker oftewel glucose  

in het bloed wordt opgenomen. Insuline is nodig om cellen in het 

lichaam te voorzien van brandstof. De hoeveelheid glucose in het bloed 

wordt bloedglucosewaarde genoemd. Om goed te functioneren heeft 

het lichaam balans nodig tussen de hoeveelheid glucose in het bloed 

en de hoeveelheid glucose in de cellen. Als de bloedglucosewaarde 

te hoog of te laag is, moet dit gecorrigeerd worden door insuline toe 

te dienen of iets te eten. Bloedglucosewaarde wordt aangeduid met 

mmol/L en wordt gemeten met een bloedglucosemeter of een sensor. 

Aangezien insuline in de maag wordt afgebroken, kun je het niet als 

tablet slikken. Insuline wordt daarom van buitenaf toegediend met een 

insulinepen of een insulinepomp. 

Diabetes type 2

Bij diabetes type 2 is het lichaam resistent(er) voor insuline en/of maakt 

het lichaam te weinig insuline aan om goed te kunnen functioneren. 

Diabetes type 2 wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd en komt 

vooral voor bij volwassenen. Door een ongezonde levensstijl en (daar-

door) overgewicht op jonge leeftijd, lopen ook steeds meer kinderen 

het risico om diabetes type 2 te krijgen. Diabetes type 2 wordt vaak be-

handeld met tabletten. De tabletten verhogen de insulinegevoeligheid 

van de cellen waardoor de cellen de insuline beter opnemen. Als de 

tabletten niet het gewenste resultaat opleveren, wordt eventueel ook 

insuline toegediend. Ook mensen met diabetes type 2 moeten goed 

opletten wat ze eten en of ze voldoende bewegen. 
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Noodzakelijke handelingen 
voor leerlingen met diabetes*
 
 
Over de gehele dag is de leerling met diabetes bezig met de werking 

van zijn lichaam en de gevolgen van zijn handelingen op de bloed-

glucosewaarden. De bloedglucosewaarde wordt namelijk door ver-

schillende factoren beïnvloed, zoals de hoeveelheid koolhydraten (en 

suikers) in het eten, de hoeveelheid insuline die is toegediend, stress, 

inspanning, ziekte, emotie en ook de puberteit. 

Ook op medisch front wordt veel gevraagd. De leerling met diabetes 

voert zelfstandig medische handelingen uit en die resultaten worden 

gecontroleerd door een arts en verpleegkundige. Een jongere met  

diabetes leert zijn hoge en lage glucosewaarden te herkennen en  

daarop te anticiperen. Dit zelfmanagement is het belangrijkste doel  

in de behandeling van jonge diabetespatiënten en wordt door de 

diabetesverpleegkundige en de kinderarts nauwgezet in de gaten 

gehouden. Als een leerling (medische) handelingen uitvoert die nodig 

zijn voor een zo stabiel mogelijke bloedglucosewaarde, dan wordt dit 

‘therapietrouw’ genoemd. 

Een leerling met diabetes is dus afhankelijk van zowel insuline als  

koolhydraten. Direct toegang hebben tot beide is van levensbelang. 

*  De behandeling van diabetes hier is een algemene  

verhandeling. Iedere leerling met diabetes reageert op 

zijn eigen unieke manier. Daarom is het van belang  

om samen met de leerling, de ouders en de school de 

specifieke ondersteunings- en/of begeleidingsbehoeften 

vast te leggen in de diabetespas die de leerling altijd  

bij zich heeft.
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Koolhydraten tellen

Als je eet krijg je koolhydraten binnen. Koolhydraten worden auto- 

matisch door het lichaam (ook als je diabetes hebt) omgezet in  

glucose. Het lichaam gebruikt glucose als energie of zet het om in 

andere stoffen. Leerlingen met diabetes type 1 moeten, voordat ze iets 

eten, meten wat de bloedsuikerwaarde is. Om glucosewaarden  

in balans te houden, moet de hoeveelheid aangeboden koolhydraten 

en beschikbare hoeveelheid insuline in balans zijn. Leerlingen met 

diabetes moeten goed tellen hoeveel koolhydraten ze binnenkrijgen, 

omdat ze hiermee berekenen hoeveel insuline ze toedienen. Per per-

soon is het verschillend hoeveel insuline nodig is bij een bepaald aantal 

koolhydraten. De meeste leerlingen weten zelf hoe ze koolhydraten 

moeten tellen en omrekenen naar de hoeveelheid toe te dienen  

insuline. Ze zijn daarin getraind door de diabetesverpleegkundige en 

de diëtiste van het ziekenhuis.

Meten is weten

Het controleren van bloedglucose door de leerling is onmisbaar bij 

de behandeling van diabetes. Dit gebeurt met een vingerprik of een 

sensor. 

Bij een vingerprik wordt de hoeveelheid glucose in het bloed gemeten 

door een bloedglucosemeter. Een druppel bloed komt in het apparaat, 

vervolgens verschijnt op het scherm een getal dat de bloedglucose-

waarde aanduidt in mmol/L. Een persoon zonder diabetes heeft een 

glucosewaarde variërend tussen de 4 en de 8 mmol/L. Leerlingen met 

diabetes proberen hun waardes tussen de 4 en de 10 mmol/L te krijgen. 

Sommige leerlingen hebben een sensor die continu de glucosewaarde 

meet. Zij hoeven niet per se te meten via de vingerprik. De waarden 
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worden zichtbaar in een grafiekje op de insulinepomp of op een ander 

apparaatje. Ook laat die grafiek zien of de bloedglucosewaarde stabiel, 

dalend of stijgend is. Hierop kan dan beter geanticipeerd worden.  

Tijdens een les kan een leerling zijn glucosewaarden dan op een 

schermpje in de gaten houden. Er zijn leerlingen die de sensor vrijwel 

altijd gebruiken, anderen doen dat af en toe.

Bloedglucosewaarde controleren gebeurt vaak: 

 voor en/of na een tussendoortje of maaltijd, 

 voor, tijdens of na het sporten, 

 als iemand zich niet lekker voelt.
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Door regelmatig te controleren kan de leerling zijn bloedglucosewaarde  

corrigeren als deze hoger of lager uitvalt dan verwacht. Met de bloed-

glucosewaarde stemt de leerling de hoeveelheid insuline af op de 

hoeveelheid te eten of te drinken koolhydraten.

Insuline toedienen via de pomp of spuit

De meerderheid van leerlingen met diabetes krijgt insuline toege-

diend via een insulinepomp. De pomp zelf is ongeveer zo groot als een 

mobieltje en wordt ergens op het lichaam gedragen. Aan de pomp zit 

soms een slangetje dat met een infuuspleister aan het lichaam vastzit. 

De pleister zit vaak op buik, bil of been. Andere pompen zijn draadloos. 

Omdat je alleen wat knopjes indrukt om insuline toe te dienen is een 

pomp heel flexibel in gebruik. Er komt dus geen naald aan te pas.  

Het toedienen van insuline wordt ‘bolussen’ genoemd.

Een insulinepen is een pen met een ampul insuline waarmee je zelf 

insuline spuit. Op de pen wordt een dopje met een kort dun naaldje 

gedraaid. Je prikt met de pen in je buik, bil of been. Jongeren ervaren 

over het algemeen geen pijn tijdens het prikken of bij het toedienen 

van de insuline.

Hoe vaak een leerling insuline toedient verschilt. Gemiddeld is dat zes 

keer per dag, afhankelijk van de situatie. Op school is dit waarschijnlijk 

voor de lunch, tijdens de pauze of wanneer de leerling een tussendoor-

tje neemt. Als de glucosewaarde te hoog is, wordt deze gecorrigeerd 

door het toedienen van insuline. 
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Schommelende  
bloedglucosewaarden
 
 
Wat is een hypo?

Als er te weinig glucose in het bloed zit, krijg je een lage bloedgluco-

sewaarde oftewel een hypo. De bloedglucosewaarde is dan (meestal) 

onder de 4 mmol/L. Een hypo wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld naar 

school te fietsen, stress, te weinig eten, sport, te veel insuline, drank 

of drugs of een combinatie van dit alles. Het blijft soms lastig te ach-

terhalen. Niet alleen tijdens, maar vaak nog uren na een periode met 

lage glucosewaarden kan de leerling problemen met de concentratie 

hebben. Hou hier daarom rekening mee en maak afspraken met elkaar 

hoe je het oplost wanneer een leerling een, van een cijfer afhankelijke, 

prestatie moet leveren.
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Het is per leerling verschillend wanneer hij voelt dat hij een lage 

bloedsuikerwaarde heeft. Sommigen voelen het helemaal niet aan-

komen, anderen voelen zich al vervelend bij een bloedsuikerwaarde 

van 5 mmol/L. Ook heeft iedere leerling weer andere verschijnselen bij 

een hypo. Op zijn diabetespas staat vermeld wat bij hem meest voor-

komende verschijnselen zijn en hoe te handelen. Meestal probeert de 

leerling zelf door middel van snelwerkende suikers zijn bloedsuiker-

waarde omhoog te krijgen. Voorbeelden van snelwerkende suikers zijn 

dextro energy tabletten, limonade of sap.

Als een leerling zelf geen snelwerkende suikers bij zich heeft, laat hem 

dan nooit alleen het lokaal verlaten om het op te halen, maar laat altijd 

iemand met hem meegaan. Een andere optie is dat iemand anders 

snelwerkende suikers haalt, bijvoorbeeld suikerklontjes uit de perso-

neelskamer of limonade uit de koelkast. Ga hierover met de leerling in 

gesprek, want elke leerling heeft hier zo zijn eigen oplossingen voor. 

Wanneer een leerling de signalen zelf niet herkent, is het belangrijk dat 

leraren en het ondersteunend personeel de verschijnselen herkennen 

en meteen actie ondernemen om erger te voorkomen. Vermoed je een 

hypo? Laat de leerling dan zelf zijn glucosewaarde controleren. Is er in-

derdaad sprake van een hypo, hou de leerling goed in de gaten en zorg 

dat er iemand bij hem blijft totdat de glucosewaarde weer gestegen is. 

Zorg dat de leerling de afgesproken hoeveelheid suiker in de vorm van 

druivensuiker of een suikerhoudende drank inneemt. 

Het komt zelden voor, maar een ernstige hypo kan in uitzonderlijke 

situaties ertoe leiden dat de leerling het bewustzijn verliest of  

verschijnselen vertoont die lijken op een epileptische aanval. In dat 

geval mag je geen suiker meer geven omdat het kind zich dan kan 

verslikken. Bel 112 en daarna zo snel mogelijk de ouders. 
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Wat is een hyper?

Door een tekort aan insuline blijft glucose achter in het bloed. Als er 

veel glucose in het bloed zit, wordt dit een hyper genoemd. De bloed-

glucosewaarde is dan boven de 10 mmol/L. Er is dan onvoldoende 

glucose in de cellen, waardoor het lichaam niet genoeg brandstof heeft 

om goed te kunnen functioneren. Ook moet het lichaam harder wer-

ken om het bloed rond te kunnen pompen. Niet alleen tijdens, maar 

vaak nog uren na een periode met lage of hoge glucosewaarden kan 

de leerling problemen met de concentratie hebben. Hou hier daarom 

rekening mee en maak afspraken met elkaar hoe je dit oplost wanneer 

een leerling een, van een cijfer afhankelijke, prestatie moet leveren.

Op de diabetespas van de leerling staat vermeld wat zijn meest voor-

komende verschijnselen zijn en hoe te handelen bij een hyper. Het 

verschilt per persoon wanneer deze verschijnselen optreden. Bij de één 

begint dit al bij een glucosewaarde van 12 mmol/L en bij de ander pas 

boven de 18 mmol/L. Vraag daarom ook goed bij de leerling na hoe hij 

zich voelt bij een hyper. 

Een hyper kan onder andere veroorzaakt worden door een tekort aan 

insuline in het lichaam. Dit tekort kan ontstaan doordat de leerling een 

injectie is vergeten, de pomp verstopt is of door te veel eten/snoepen. 

Een hyper kan ook veroorzaakt worden door ziekte, spanning en stress 

door toetsen, examens, presentaties, toneeluitvoeringen, problemen 

thuis, of een combinatie van deze factoren. Dit heeft dan vooral te 

maken met hormonen, zoals adrenaline en cortisol. Door stress kan 

de bloedsuikerspiegel sterkt gaan schommelen en dus kan iemand 

op het ene moment van een hypo (lage bloedsuikerwaarde) naar een 

hyper (hoge bloedsuikerwaarde) schieten. Niet alleen stresshormonen 

kunnen een oorzaak zijn voor schommelingen, ook het effect van stress 
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op de zelfzorg van de leerling kunnen voor schommelingen zorgen. 

Doordat hij niet (op tijd) eet, meet en insuline toedient, kan het zijn dat 

bloedsuikerwaarden gaan schommelen. 

Een leerling met een hyper moet insuline toedienen en water drinken. 

Het toedienen van insuline gebeurt volgens het schema van het dia-

betesbehandelteam uit het ziekenhuis. Door veel water te drinken kan 

de glucose uiteindelijk het lichaam verlaten via urine. Braken kan een 

symptoom zijn van een ernstige ontregeling en de leerkracht dient dan 

ook gelijk contact op te nemen met de ouders.
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Diabetes in de puberteit  
en op het voortgezet  
onderwijs

Voor leerlingen met diabetes is de puberteit een extra lastige tijd.  

De groeihormonen zijn een onvoorspelbare stoorzender in het goed 

kunnen managen van de glucosewaarden; ze schieten van hoog naar 

laag, zonder dat je daar voorzorgsmaatregelen voor kunt nemen.  

Door de toename van lengte en gewicht verandert de insuline- 

behoefte, waardoor een leerling in de meeste gevallen meer insuline 

nodig heeft dan voorheen. Voor pubers is het lastig om vooruit te  

plannen, bovendien zijn ze prikkelgevoelig en snel afgeleid op het  

moment dat ze moeten plannen. 

In de puberteit staat het ontwikkelen van je eigen identiteit centraal. 

Dat zorgt er soms voor dat leerlingen niet willen accepteren dat ze  

diabetes hebben en hun medische handelingen verwaarlozen of  

beperken. Dat gecombineerd met korte pauzes en wisselende lokalen  

waarin een leerling nauwelijks tijd heeft om zijn glucosewaarde te  

controleren, kunnen het meet-, spuit- en eetschema in de war brengen,  

met een hypo of hyper als gevolg. Daarom is het extra belangrijk dat 

leraren en het ondersteunend personeel de noodzaak, de druk en de 

impact van het diabetesmanagement van een leerling met diabetes 

begrijpen, normaliseren en faciliteren op school en in de klas.
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Diabetes en de invloed  
op leren en presteren
 

 

Door wisselende glucosewaarden beïnvloedt diabetes het leer- en  

concentratievermogen van de leerling. Wanneer hij een hypo heeft,  

is het lichaam hard met herstelwerkzaamheden bezig. De alertheid 

vermindert, de motivatie om bij de les of toets te blijven verslapt en  

de aandacht is gericht op het lichaam dat zich tijdelijk ziek voelt.  

Doordat het lichaam en de hersenen te weinig energie hebben om 

goed te kunnen functioneren neemt de gevoeligheid voor prikkels toe  

en kan de leerling sneller geïrriteerd en boos zijn.  Een hyper heeft 

meestal hetzelfde effect op het leer- en concentratievermogen.  

Sommige leerlingen met diabetes zullen ook vaker afwezig zijn  

vanwege ziekenhuisafspraken of omdat ze oververmoeid of ziek zijn  

als gevolg van hun diabetes. Diabetes heeft invloed op het leren,  

concentreren en dus ook op het presteren.
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Toetsen, presentaties en examens

Een toets, presentatie of examen gaat vaak gepaard met stress. Er komt 

adrenaline en cortisol vrij wat de glucosewaarde in het bloed verhoogt 

of verlaagt, waardoor de leerling kans heeft op een hyper of hypo met 

als gevolg onverwacht slecht presteren. 

De leerling kan daarom het beste ruim voor aanvang van een stressvolle 

activiteit de glucosewaarde meten, zodat er adequaat gereageerd kan 

worden. Bijvoorbeeld door direct snelwerkende suikers te drinken of te 

eten om een hypo te voorkomen, door insuline toe te dienen om een 

hyper te voorkomen of door de toets uit te stellen naar een ander mo-

ment. Als je het idee hebt dat diabetes de prestaties van jouw leerling 

negatief beïnvloedt, is het zinvol om met de leerling en de ouders te 

bekijken welke ondersteuning en aanpassingen er nodig zijn. Op grond 

van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte, kan een leerling samen met zijn ouders om een doeltreffende 

aanpassing vragen (zie de brochure ‘Diabeteszorg op school’).

Diabetes en sporten

Tijdens sport is minder insuline nodig om suiker naar de cellen te 

transporteren. Hierdoor is er een grotere kans op een lage glucose-

waarde en dus op een hypo. De leerling moet daarom ruimte krijgen 

om voor, tijdens en na het sporten zijn bloedglucosewaarde te  

controleren. Daarnaast moet de leerling de mogelijkheid krijgen  

om te rusten en koolhydraten te nuttigen wanneer nodig. 

Een hoge bloedglucosewaarde kan ook een negatief effect hebben op 

de sportprestaties. Omdat er dan te veel glucose in het bloed zit en 

dus te weinig in de cellen heeft het lichaam onvoldoende energie om 

te kunnen sporten. Als een leerling met een hoge glucosewaarde gaat 
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sporten, loopt hij risico op verzuring. Het lichaam gaat namelijk over 

op vetverbranding om toch aan energie te komen. Een leerling met 

een hoge glucosewaarde kan soms dus niet meedoen met de sport- 

activiteit. Een logische stap voor de leerling is om de bloedglucose-

waarde te corrigeren door insuline toe te dienen en water te drinken.

Wanneer blijkt dat de leerling door extra beweging of te sporten regel-

matig een te lage glucosewaarde heeft of juist voor het sporten een 

te hoge glucosewaarde heeft, is het belangrijk om met de leerling, de 

ouders en de school duidelijke afspraken en/of aanpassingen te maken. 

Op die manier kan de leerling op een veilige en verantwoorde manier 

mee blijven doen aan sportactiviteiten.

Diabetes, schoolactiviteiten en excursies

Het uitgangspunt is dat een leerling met diabetes gewoon mee kan 

met excursies, schoolreisjes en schoolkampen. Wel is het van belang 

om, samen met de leerling en de ouders, vooraf de reis of het kamp 

zorgvuldig voor te breiden en afspraken te maken over meet-, eet- en 

spuitmomenten, de bereikbaarheid van ouders, wat de acties zijn bij 

een hypo en een hyper, waar en hoe reservemedicatie bewaard wordt 

et cetera.
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zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

http://zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

