
BEVINDINGEN PILOOTPROJECT 1

Voorstelling vanuit de Diabetes Liga:

Medisch hulpmiddel X voor diabetes 

type 1 om via onderhuidse injectie 

insuline toe te dienen.
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DIABETES LIGA VZW

• 20.000 leden: diabetes patiënten, artsen, 

verpleegkundigen, diëtisten, podologen, 

educatoren.

• 26 Plaatselijke Afdelingen in de 5 Vlaamse 

provincies

• 500 bestuursleden, onbezoldigde vrijwilligers



3

HOOFDDOELSTELLINGEN

• Mensen met diabetes type 1 en type 2 informeren 

en begeleiden samen met hun familie.

• Diabetes voorkomen.

• Expertise delen over diabetes.

• Kwaliteitsvolle organisatie.
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RESULTATEN FAGG PROEFPROJECT  
DIABETES

• FAGG “Pilot Project 1”: evaluatie medisch 

hulpmiddel voor diabetes patiënten type 1

• 19 Diabetes Liga leden hebben de vragen 

beantwoord
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HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

• Diabetes type 1 leden werden via facebook 

gecontacteerd.

• Gevraagd werd om op een aantal vragen een 

antwoord te geven.

• Omdat het vakantieperiode was en het relatief snel 

moest gaan, leek ons dit de beste methode.
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Vraag 1/10: Voor wie vul je deze evaluatie in?

• Ik heb zelf diabetes type 1: 84% of 16 
personen

• Ik heb een kind met diabetes type 1: 16% 
of 3 personen
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Vraag 2 /10: Hoe wordt de insuline momenteel 
toegediend?

Injectie met pen: 68% of 13 patiënten

Insulinepomp: 32% of 6 patiënten

Andere: 0%
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• Beschrijving van het nieuwhulpmiddel X

• Voordelen van hulpmiddel X

• Doelgroep hulpmiddel X
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WELKE INFO WERD GEGEVEN?
• Medisch hulpmiddel X is in ontwikkeling en laat toe om via 

eenvoudige onderhuidse injectie op natuurlijke manier 

insuline toe te dienen (meer specifiek in de buikholte).

• Het systeem wordt via een kleine ingreep geïmplanteerd.

• Bestaat uit een membraan dat insuline doorlaat, en via een 

dunne katheder is verbonden met een onderhuids poortje.
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• Voordelen van het hulpmiddel volgens de 
firma werden gegeven.

• Doelgroep: personen met diabetes type 1 die 
nu behandeld worden met onderhuidse 
insulinetoediening (pen / pomp), maar 
hiermee onvoldoende diabetescontrole 
bereiken of minstens 1 ernstige 
hypoglycemie per jaar doormaken.
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• Ook voldoen aan minstens één van de volgende 
criteria:

Resistentie / allergie voor onderhuidse toediening 
van insuline.

Extreme variabiliteit en uitzonderlijke uitschieters in 
de glycemiecurve.

Insulinepomp is niet aangewezen omwille van 
psychologische redenen.
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Vraag 3/10: Beantwoord jij of je kind aan de 
voorgestelde doelgroep voor het hulpmiddel ?

• Ja: 42%

• Neen: 47%

• Ik weet het niet: 11%
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Vraag 4/10: In geval je voldoet aan de 
voorgestelde doelgroep: ben je akkoord dat 
het hulpmiddel een meerwaarde biedt voor 
jou?

• Ja: 88%

• Neen: 12%

• Ik weet het niet: 0%
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Vraag 5/10: In het geval je NIET voldoet aan 
de voorgestelde doelgroep: denk je dat het 
hulpmiddel een meerwaarde biedt voor jou?

• Ja: 23%

• Neen: 15%

• Ik weet het niet: 62%
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Vraag 6/10: Ga je akkoord met het voorstel 
voor een eerste studie?

• Ja: 84%

• Neen: 6%

• Ik weet het niet: 10%

KLINISCHE STUDIE
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Vraag 7/11: Ga je akkoord met het voorstel 
voor een opvolgstudie op lange termijn?

• Ja: 84%

• Neen: 10%

• Ik weet het niet: 6%
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Vraag 8/10: Gelieve je antwoorden kort 
toe te lichten. Indien er volgens jou 
zaken ontbreken in het studievoorstel, 
geef dit hier aan.
De opmerkingen en suggesties werden 
aan het FAGG doorgespeeld.
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Vraag 9/10: Vind je dit een goede manier om 
je advies te geven over een medische 
behandeling?

• Ja: 95%

• Neen: 5%

• Ik weet het niet: 0%
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Vraag 10/10: Heb je in het kader van dit specifieke 
dossier hulpmiddel X, of het proefproject van het 
FAGG algemeen, nog opmerkingen/vragen die je wil 
delen met ons?

• De informatie is eerder beperkt en dus zou meer 
informatie wenselijk zijn.

• Waar wordt het hulpmiddel ingeplant?
• Vooral potentiële voordelen worden beschreven. 

Onvoldoende de nadelen.
• Is dit hulpmiddel X voelbaar en zichtbaar?
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REACTIES VAN DE LEDEN

• Elk nieuw hulpmiddel dat de levenskwaliteit kan 

verbeteren, is waard om onderzocht te worden.

• Alle nieuwigheden zullen meer comfort bieden aan 

onze dochter. Begeleiding vraagt veel tijd en 

discipline.

• Is het hulpmiddel X voordeliger en heeft het niet 

meer complicaties dan bij insulinetoediening met 

pen of pomp?
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BESLUIT DIABETES LIGA

• De gestelde vragen waren niet volledig op 

maat van een doorsnee diabetes type 1 

patiënt.

• Anderzijds zijn er spontaan wel een aantal 

terechte vragen en opmerkingen.

• De vakantieperiode voor een bevraging zou 

best vermeden worden.
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De Diabetes Liga staat positief achter 
het initiatief van het FAGG en wil graag 
meewerken aan nieuwe pilootprojecten 
die de levenskwaliteit van de diabetes 
patiënten kan verbeteren.

Dank u voor de aandacht
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