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 Mijn tiener heeft 
diabetes 

            

Interventies om het transitieproces 
organisatorisch te verbeteren 

Doel Het bieden van informatie, tips en praktische oefeningen aan ouders van tieners met diabetes. Daarnaast 
verhalen weergeven van andere ouders over (de zorg voor) hun tiener met diabetes.    

Doelgroep Ouders van tieners met diabetes. 

Beschrijving ‘Mijn tiener heeft diabetes’ is een website ontwikkeld door het VUmc, met steun van het Diabetesfonds. 
Vele ouders met een tiener met diabetes hebben meegewerkt aan de ontwikkeling door het invullen van 
vragenlijsten en het voeren van groepsgesprekken, wat heeft bijgedragen aan de vorm en inhoud van de 
website.      
 
Speciaal voor ouders die net te horen hebben gekregen dat hun tiener diabetes heeft, is er een pagina 
beschikbaar over omgaan met de diagnose. Op die pagina wordt aandacht besteed aan verschillende 
gevoelens die op kunnen treden, zoals ontkenning, rouw, schuldgevoel, boosheid en verdriet. Ook 
worden er tips gegeven die mogelijk kunnen helpen om de eerste fase goed door te komen.  
 
De website biedt verder informatie over wat ouders kunnen verwachten en wat zij kunnen doen tijdens de 
verschillende fases van de puberteitsontwikkeling (10-14 jaar, 13-16 jaar en 16+ jaar) en de rol die diabetes 
daarin speelt. Ook het proces van loslaten komt aan bod. Er worden tips gegeven aan ouders over een 
goede overdracht van de verantwoordelijkheden naar hun tiener, het onderhouden van een goede relatie 
met hun tiener, betrokken blijven bij de diabeteszorg van hun tiener, en over de omgang met diabetes. 
 
Ouders van tieners met diabetes ervaren praktische, emotionele en sociale gevolgen. Soms is het lastig om 
daar op een goede manier mee om te gaan. De website biedt daarom verschillende manieren waarop 
ouders goed voor zichzelf kunnen zorgen. Wanneer zij zich beter voelen, zal het immers makkelijker zijn 
om problemen of conflicten op te lossen of te voorkomen, beslissingen te nemen en hun tiener te 
ondersteunen.  
 
De website besteedt ook aandacht aan de invloed van diabetes op het gezinsleven. Leven met een tiener 
met diabetes betekent dat taken, regels, verantwoordelijkheden, en posities binnen het gezin 
voortdurend opnieuw moeten worden bezien. Balanceren is daarbij belangrijk om evenwicht te 
behouden. De website biedt ouders tips voor een goede relatie met elkaar en voldoende aandacht voor 
broertjes en zusjes.  
 
Ten slotte stelt de website de transitie van de kinderarts naar de internist en de rol van diabetes bij de 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de orde. Ook worden er praktische 
tips, adviezen en oefeningen in de vorm van hand-outs aangeboden met betrekking tot de volgende 
onderwerpen: 
 

⋅ Blijven praten met tieners (zie hand-out Communiceren) 
⋅ Delen van de verantwoordelijkheid voor diabeteszorg (zie hand-out Verantwoordelijkheid delen) 
⋅ Problemen oplossen (zie hand-out Stappenplan probleemoplossen) 
⋅ Belonen. Hoe doe ik dat? (zie hand-out Belonen) 

 

Verwijzing www.mijntienerheeftdiabetes.nl  
 
www.diabetesopschool.nl  

http://www.mijntienerheeftdiabetes.nl/
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/communiceren.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/verantwoordelijkheid.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/Stappenplan%20probleem%20oplossen.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/belonen.pdf
http://www.mijntienerheeftdiabetes.nl/
http://www.diabetesopschool.nl/
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 Voorbeeld(en) van toepassingen in de Praktijk 

Praktijkvoorbeeld Enkele citaten die de gevoelens van ouders uitdrukken die net hebben gehoord dat hun kind diabetes 
heeft: 
 

⋅ “Eerste denk je: Waarom wij? Maar daar stap je snel overheen.” 
⋅ “Ik had de symptomen niet door, dat neem ik mezelf kwalijk.” 
⋅ “Het werd mij dusdanig uitgelegd dat het gewoon pech gehad is.” 
⋅ “Dit zijn dingen, daar mag je gerust een jaartje voor uittrekken.” 

 
Marcia, moeder van een 14-jarige jongen met diabetes, beschrijft haar ervaringen met betrekking tot het 
losmakingsproces. Zie hiervoor deze link. 
 
Nancy, moeder van een 15-jarige jongen met diabetes, beschrijft de impact die de diagnose op haar 
heeft. Zie hiervoor deze link.     
 
Een citaat van een ouder van een tiener met diabetes, die uitdrukt wat de impact op het gezinsleven kan 
zijn: "Lastig dat je soms dingen uit moet stellen. Alles kost onverwacht meer tijd."  
 
Enkele citaten van ouders met betrekking tot de transitie in zorg van tieners met diabetes:  
 

⋅ “Van het ene op het andere moment werden we aan de zijlijn gezet.” 
⋅ “Haar vriendin gaat nu vaak mee naar de dokter.” 

 
Jacobien, moeder van een 13-jarig meisje met diabetes (Elvire), schrijft over haar ervaringen met de 
overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en de rol die diabetes daarbij speelt. Zie 
hiervoor deze link. Elvire doet zelf ook haar verhaal. Zie hiervoor deze link. 

http://mijntienerheeftdiabetes.nl/DVNJongerendiabeteszorgwijzer.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/DVNJongerendiabeteszorgwijzer.pdf
http://www.puberbrein.nl/
http://youtu.be/BRycC1zl6mI
http://youtu.be/BRycC1zl6mI
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/gewoonbijzonder.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/gewoonbijzonder.pdf
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/marcia.html
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/nancy.html
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/jacobien.html
http://mijntienerheeftdiabetes.nl/elvire.html
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