Voor kinderen met nieuw ontdekte diabetes: een
insulinepomp niet beter dan injecties?
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Er is een trend om kinderen met diabetes mellitus type 1 als eerste te behandelen met een zogenoemde subcutane
insulinepomp in plaats van klassieke insuline-injecties. Dit gebeurt zonder dat duidelijk is of dit een verbetering is. Er zijn
redenen om te veronderstellen waarom dit een verbetering op kan leveren. Met een insulinepomp is een nauwkeurigere
toediening van kleinere hoeveelheden insuline mogelijk en zou er een betere nabootsing zijn van de natuurlijke
insulineafgifte. Recent onderzoek laat echter zien dat een insulinepomp zich niet onderscheidt van klassieke injecties als
gekeken wordt naar het HbA

-gehalte in het bloed. Het aantal hypoglykemieën nam niet af en de levenskwaliteit

1c

verbeterde niet. De kosten zijn bijna dubbel zo hoog en het gebruik vergt kennis, inzicht en vaardigheden. Al bij al lijken
er (nog) onvoldoende argumenten de insulinepomp als eerste behandeloptie aan te bevelen bij kinderen met diabetes.
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Bij kinderen met nieuw gediagnosticeerde diabetes mellitus type 1 geeft het gebruik van
een subcutane insulinepomp geen betere HbA

1c

-waarde na 1 jaar dan de klassieke

injectietherapie (meerdere keren per dag).
Het gebruik van een insulinepomp is op dit moment bijna twee keer zo duur als de
klassieke injectietherapie; vooral het wegwerpmateriaal veroorzaakt de meerkosten.
Het aantal gevallen van hypoglykemie met bewustzijnsdaling of ketoacidose blijkt bij
kinderen met diabetes die worden behandeld met een insulinepomp in het eerste jaar na
de diagnose niet anders dan bij behandeling met klassieke injectietherapie.
Het gebruik van de insulinepomp vergt ziekte-inzicht, motivatie en het beheersen van
voor de pomp noodzakelijke vaardigheden bij ouders en kind.
Het is (nog) onbekend of de subcutane insulinepomp een aanwinst is bij het optreden
van complicaties of kwaliteit van leven, op langere termijn (harde uitkomstmaten).
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