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Bedankt voor je vraag. Ik kan me voorstellen 
dat het insuline spuiten een behoorlijke omslag 
voor je is geweest en dat dit je gevoel van vrij-
heid heeft aangetast. Het vereist inderdaad een 
aantal nieuwe vaardigheden, die je je eigen moet 
zien te maken. 

Je geeft aan dat je sinds twee maanden insuline 
spuit. Dat is nog niet zo lang. Het duurt altijd 
een tijdje voor je nieuwe vaardigheden onder 
de knie hebt. Vergelijk het met leren autorijden. 
Gun jezelf de tijd om deze vaardigheden te leren 
en aan je nieuwe routine te wennen. Natuurlijk 
blijft het regelmatig opletten geblazen, maar de 
routineuze zaken zullen je op termijn veel min-
der energie gaan kosten. 
Verder zeg je dat je suikers alle kanten opvlie-
gen. Ik vraag me af of je dit met je behandelaar 
hebt besproken. Als je bloedglucosewaarden 
sterk schommelen kan dat aan diverse factoren 
liggen (hoeveelheid koolhydraten, de mate van 

“Sinds ik twee maanden geleden gestart ben met meerdere keren 
per dag insuline spuiten, heb ik het gevoel dat dit mijn leven volledig 
beheerst. Mijn suikers vliegen alle kanten op en ik moet er de hele tijd 
mee bezig zijn om ze in toom te houden. Ik vind het zo vermoeiend. En 
dan die zak met spullen die ik overal mee naar toe moet nemen. Ik wil 
me graag vrij voelen, maar het lukt me niet. Wat kan ik doen?”

Stefanie Rondags (35, diabetes MODY3)  
is psycholoog, gepromoveerd in psychosociaal diabetesonderzoek en voert een  praktijk voor 
psychologie en diabetescoaching in Amsterdam. Voor Diabc beantwoordt zij lezersvragen over 
(emotionele) worstelingen in het omgaan met diabetes. Heb jij ook een vraag voor haar? Stuur 
een e-mail naar diabc@dvn.nl en wie weet wordt jouw vraag in een  volgende Diabc behandeld.

Beste diabetescoach,

Beste Dirk,

Liefs, Stefanie

Dirk (59, ruim tien j� r diabetes type 2)

is psycholoog, gepromoveerd in psychosociaal diabetesonderzoek en voert een  praktijk voor 
psychologie en diabetescoaching in Amsterdam. Voor Diabc beantwoordt zij lezersvragen over 
(emotionele) worstelingen in het omgaan met diabetes. Heb jij ook een vraag voor haar? Stuur 

 en wie weet wordt jouw vraag in een  volgende Diabc behandeld.

Liefs, Stefanie

beweging en/of stress). Het is zinvol om dit soort 
factoren samen met de arts, diabetesverpleeg-
kundige en/of diëtist in kaart te brengen, zodat 
duidelijk wordt waar de schommelende waarden 
door worden veroorzaakt. Zo kun je samen een 
oplossing zoeken.
Dan de extra spullen die je inderdaad nu een-
maal bij je moet hebben. Je zou ze in een mooie 
rugzak of tas kunnen doen. Zo koppel je het 
meenemen van de spullen aan iets positiefs. 
Ook voor mannen bestaan er mooie tassen! Mis-
schien kun je in de tussentijd verhalen van ande-
ren lezen, die ook recent op insuline zijn over-
gestapt, bijvoorbeeld op online diabetesfora als 
Diabetes Trefpunt of Facebookgroepen over dia-
betes. Of bel de Diabeteslijn van DVN of bezoek 
een regioactiviteit. Het helpt vaak om te  ervaren 
dat je niet de enige bent die hiermee worstelt. 

Ik hoop dat dit je helpt en wens je een groter 
gevoel van vrijheid toe!
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Op de vrijmarkt word ik getrakteerd op heerlijke 

luchtjes van suikerzoete versnaperingen. Slenterend 

langs gezellige kraampjes en eettentjes, bijt ik in mijn 

meegenomen appeltje en voel me trots. 

Mijn rammelende maag kondigt de lunchtijd aan. De Hema is 

open en ik vlieg naar binnen, direct op de versafdeling af. De 

vitrines kleuren vrolijk door de rood-wit-blauw-oranje donuts 

en oranje tompoucen. Mijn man wil graag iets meenemen 

voor thuis, bij de ko�  e. We kopen vier koningsdonuts – hij zou

er zeker drie eten – en gaan op zoek naar iets voedzaams en 

gezonds. Alle broodjes zijn op, zelfs de warme worstenketel 

is leeg. Geen wonder, het is druk en prachtig weer. Buiten 

voegen we ons in de rij voor een kraam met gesorteerde 

broodjes. Op een bankje peuzelen we onze lunch op. Na een 

uurtje kraamhoppen houden we het voor gezien en stappen 

op de fi ets. Thuis plo� en we voor de tv om een glimp op te 

vangen van de koninklijke familie. De donuts lonken. Mijn 

smaakpapillen draaien dol. Ik vlei de oranje geglaceerde, 

met rood-wit-blauwe suikerbolletjes bestrooide, 

heerlijkheden op een schaal. Mijn man neemt er drie en kijkt 

me vragend aan. Ik houd het niet meer, capituleer en breek 

er een doormidden. Mijn kiezen spatten bijna uit elkaar, 

maar o, wat is dat lekker! De andere helft ligt als een waardig 

opvolger te wachten. Een halve koning is geen koning.  En het is 

maar een keer gonuts dag, toch?

Jacqueline Coppens (62) werd begin 2015 overvallen door de diagnose diabetes type 
2. Sindsdien probeert ze haar leefstijl met de nodige ups en downs zo goed mogelijk 
aan te passen. Jacqueline is (thriller)auteur en tekstschrijver, getrouwd en moeder 
van twee kinderen. www.jacquelinecoppens.nl 

Mijn kiezen spatten 
bijna uit elkaar, maar o, 

wat is dat lekker!  

Koningsdag
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