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HypoBewust: een educatief groepsprogramma met 
internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. 
Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoAware: a combined group and online educational  program for 
diabetes  patients with problematic hypoglycaemia: a cost-effectiveness 
randomized controlled trial.
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Geachte mevrouw / meneer,

U bent door uw behandelaar uitgenodigd 
voor deelname aan een medisch-weten-
schappelijk onderzoek naar de cursus 
HypoBewust. Deze cursus is bedoeld voor 
mensen met diabetes die lastigheden 
 ervaren rondom het hebben van hypo’s. 
Het onderzoek vindt plaats op verschil-
lende plaatsen in Nederland, waaronder 
uw ziekenhuis. Het doel is om ongeveer 
20 deelnemers per ziekenhuis aan het 
onderzoek te laten deelnemen. 

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat 
u de beslissing neemt, is het belangrijk 
om meer te weten over het onderzoek. 
Lees deze informatiefolder rustig door. 
 Bespreek het met partner, vrienden 
of familie. Hebt u na het lezen van de 
 informatie nog vragen? Dan kunt u 
terecht bij uw behandelaar, een onaf-
hankelijke arts (die niet betrokken is bij 
het onderzoek) of bij de onderzoeker. 
Aan het eind van deze folder vindt u 
hun contactgegevens.

VUmc_Patienten_Folder_A5_def.indd   2 19-02-14   15:46



3

WAAROM IS HET 
 ONDERZOEK NODIG?
Bij mensen met diabetes type 1 en diabetes  
type 2 die behandeld worden met insuline 
 komen  regelmatig hypo’s voor. Dit zijn bloed-
glucosewaarden onder de 4 mmol/l, waarbij 
klachten als trillen, zweten, concentratieverlies 
en wazig zicht kunnen optreden. Wanneer de 
waarden nog lager zakken kan er verwardheid 
en bewusteloosheid optreden. We spreken dan 
van een ernstige hypo; iemand heeft dan hulp 
van anderen nodig om van de hypo te herstel-
len. Sommige mensen voelen de eerste signalen 
van een hypo niet goed meer aankomen, 
waardoor het risico op een ernstige hypo groter 
wordt. Voor deze mensen bestaat er momenteel 
geen gestructureerd zorgaanbod. 

WAT IS HET DOEL VAN 
HET ONDERZOEK?
VUmc heeft een cursus ontwikkeld en getest 
waarin mensen met diabetes leren hun hypo’s 
beter te herkennen, behandelen en voorkomen 
en waarin er tevens aandacht wordt besteed aan 
de emotionele gevolgen van hypo’s. Het doel 
van dit onderzoek is te bekijken of de cursus 
beter is in het verminderen van hypo’s en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen 
met hypoproblemen dan de zorg die momen-
teel door ziekenhuizen wordt aangeboden. 
Tevens willen we bekijken of de zorgkosten en 
kosten naar aanleiding van ziekteverzuim door 
hypo’s lager zijn bij het volgen van de cursus dan 
bij de zorg zoals gebruikelijk. 

WIE KUNNEN MEEDOEN 
AAN HET  ONDERZOEK?
Het onderzoek is bedoeld voor volwassenen 
met diabetes type 1 en 2, die minstens 3 keer 
per dag insuline gebruiken (of een pomp 
hebben) en in de afgelopen 2 jaren een ernstige 
hypo hebben meegemaakt en/of hun hypo’s 
niet goed meer voelen aankomen (ook wel 
‘hypo-unawareness’ genoemd). Het is tevens 
van belang dat ze toegang hebben tot het 
Internet,  aangezien de cursus voor een deel 
online gevolgd wordt, en dat ze bereid zijn 3 
groepsbijeenkomsten te volgen. 

BIJ MENSEN MET 
 DIABETES TYPE 1  
EN DIABETES TYPE 2  
DIE  BEHANDELD 
WORDEN MET 
 INSULINE KOMEN 
 REGELMATIG  
HYPO’S VOOR. 
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WAT HOUDT HET 
 ONDERZOEK IN? 
Er zullen 8 ziekenhuizen in Nederland aan dit 
onderzoek meedoen, die door een loting in 2 
groepen worden verdeeld. Er zijn dan dus  
2 groepen van 4 ziekenhuizen. De deelnemers  
in de 1e groep ontvangen de cursus en de 
deelnemers in de 2e groep ontvangen de 
gebruikelijke zorg. Alle deelnemers vullen bij 
de start van het onderzoek online een korte 
vragenlijst in (dit duurt ongeveer 30 minuten) 
en doen dit na 2, 4 en 6 maanden nogmaals. 
Ook wordt het HbA1c bij de behandelaars 
opgevraagd. Zo kunnen we de 2 groepen met 
elkaar vergelijken. De deelnemers die de cursus 
hebben gehad vullen na 1 jaar de vragenlijst nog 
een keer in om te zien of de effecten van de 
cursus blijvend zijn. Uiteindelijk ontvangen alle 
deelnemers de cursus HypoBewust, dus ook de 
groep die de eerste 6 maanden de gebruikelijke 
zorg ontvangt. 

HOE ZIET DE  
CURSUS ERUIT?
De cursus wordt gedurende 4 weken gegeven, 
waarin er 3 groepsbijeenkomsten plaatsvinden 
van circa 2,5 uur. Het aantal deelnemers per 
groep is ongeveer 8 personen. Deze bijeenkom-
sten vinden plaats in het ziekenhuis en worden 
gegeven door 2 getrainde diabeteshulpverleners. 
Bij de 3e  bijeenkomst vragen wij de deelnemer 
iemand mee te nemen, zoals de partner of een 
goede vriend/vriendin/familielid, om de behoef-
ten rondom het risico op hypo’s te bespreken. 
In de tijd tussen de bijeenkomsten wordt er 
online 2 keer een kort programma doorlopen 
dat aansluit op de bijeenkomsten. De cursus 
vraagt daarnaast een tijdsinvestering in de vorm 
van het bijhouden van een hypo-dagboekje. De 
inhoud van de cursus is gericht op het aanleren 
van praktische vaardigheden. 

WAT HOUDT DE 
 GEBRUIKELIJKE ZORG IN?
Deelnemers die niet in de cursusgroep terecht 
komen ontvangen de eerste 6 maanden de  
zorg die normaal gesproken ook aan mensen 
met problematische hypo’s wordt gegeven.  
Dit kunnen één of meerdere afspraken zijn met 
bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige of  
een diëtist, eventueel aangevuld met telefonisch 
of emailcontact. Het doel van de afspraken 
is om (ernstige) hypo’s zoveel mogelijk te 
 voorkomen. De behandelaar overlegt hiertoe 
met de  deel nemer waar hij/zij behoefte aan 
heeft. Na ongeveer 6 maanden ontvangen deze 
 deelnemers óók de cursus HypoBewust.
 

BIJ DEELNAME 
DRAAGT U BIJ AAN  
HET  VER BETEREN 
VAN DE 
 DIABETESZORG  
IN NEDERLAND
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MOGELIJKE VOOR- EN  
NADELEN VAN  DEELNAME
Het meedoen aan de cursus HypoBewust  
(of dat nu direct is, of pas na zes maanden) is 
voor u mogelijk persoonlijk van nut. Hopelijk 
leert u tijdens de cursus vaardigheden om 
hypo’s op tijd te herkennen, te behandelen en 
zoveel mogelijk te voorkomen. Uit de testfase 
van de cursus bleek dat de deelnemers het 
volgen van de cursus niet alleen nuttig vonden, 
maar er ook met plezier op terug keken. 

Daarnaast draagt u tevens bij aan het 
verbeteren van de diabeteszorg in Nederland. 
Het is  namelijk belangrijk om te weten welke 
gezondheidseffecten we van de cursus en 
de gebruikelijke zorg mogen verwachten en 
welke gevolgen deze effecten hebben voor het 
zorggebruik van mensen met hypoproblemen. 

Tenslotte maakt u kans om een iPad mini ter 
waarde van 289 euro te winnen als u actief aan 
de cursus heeft deelgenomen en alle vragen-
lijsten heeft ingevuld. Wij verloten 2 iPad’s mini 
onder de 2 groepen. 

Een mogelijk nadeel van deelname aan het 
onderzoek is de tijdsinvestering die het van u 
vraagt. U vult 4 of 5 keer een online vragenlijst 
in van ongeveer 30 minuten en u volgt 3 cursus-
bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Daarnaast 
doorloopt u tussen de bijeenkomsten 2 keer een 
internetmodule en houdt u gedurende 4 weken 
een hypo-dagboekje bij.

 

VRIJWILLIGHEID VAN 
DEELNAME
Wij hopen dat u wilt meedoen aan het 
onderzoek, maar u bent geheel vrij om zelf te 
beslissen of u meedoet. Wel of niet meedoen 
heeft geen gevolgen voor uw behandeling. 
 Wanneer u besluit mee te doen, vragen wij u 
een toestemmingsformulier te ondertekenen. 
Wij zijn wettelijk verplicht om van alle 
deelnemers aan het onderzoek een schriftelijke 
toestemming te hebben. Ook als u dit formulier 
heeft ondertekend, heeft u altijd het recht om 
zonder opgave van redenen tussentijds af te  
zien van verdere deelname. 
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VERTROUWELIJKHEID 
VAN DE GEGEVENS
Uw gegevens vallen onder het medisch beroeps-
geheim. De antwoorden op de vragenlijsten en 
uw opgevraagde HbA1c worden anoniem en 
vertrouwelijk verwerkt en alleen gebruikt als 
u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw 
persoonlijke gegevens (naam en emailadres) en 
onderzoeksgegevens worden voorzien van een 
code en apart van elkaar bewaard. Als u tussen-
tijds besluit om niet meer mee te doen met het 
onderzoek worden uw onderzoeksgegevens 
vernietigd. Wij zijn verplicht uw onderzoeks-
gegevens 15 jaar te bewaren en deze desgewenst 
te tonen aan een monitor van VUmc. Daarvoor 
geeft u toestemming als u meedoet aan dit 
onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u niet 
meedoen aan dit onderzoek. Over meewerken 
aan wetenschappelijk onderzoek van VUmc 
is een Algemene brochure beschikbaar. Deze 
brochure kunt u vinden op onze website  
www.hypobewust.nl.

VERZEKERING
Aan deelname aan het onderzoek zijn geen of 
verwaarloosbare risico’s verbonden. Hierdoor is 
er vrijstelling verleend van de verplichting om 
voor dit onderzoek een risicoverzekering af te 
sluiten door de medisch ethische toetsings-
commissie van VU medisch centrum. Het gehele 
onderzoek is goedgekeurd door deze commissie. 
Vanzelfsprekend dient u, zoals gebruikelijk, 
contact op te nemen met uw behandelaar als 
er zich tijdens de duur van het onderzoek een 
ernstige hypo voor heeft gedaan. 

HOE KUNT U 
 DEELNEMEN? 
Als u mee wilt werken aan dit onderzoek vragen 
wij u in blokletters uw naam, emailadres en 
handtekening te zetten op de toestemming-
verklaring en deze bij uw behandelaar in te 
leveren. Hiermee geeft u ons toestemming om 
uw onderzoeksgegevens anoniem te verwerken. 
Dit hoeft niet gelijk; u mag er thuis rustig over 
nadenken. 

Het onderzoek start in het voorjaar van 2014 
en loopt tot en met 2015. Uw behandelaar zal 
u verder informeren over de data, locatie en 
tijdstippen van de groepsbijeenkomsten.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben,  
dan kunt u contact opnemen met:

Stefanie Rondags - uitvoerend onderzoeker VUmc
E-mail: hypobewust@vumc.nl 
Telefoonnummer: (020) 444 8352

Als u vragen heeft die u niet aan uw behande-
laar of de onderzoeker zelf wilt stellen, dan kunt 
u deze voorleggen aan een arts die niet bij het 
onderzoek betrokken is, maar wel goed op de 
hoogte is van het onderzoek. Deze arts is  
dhr. dr. R.G. IJzerman, internist VUmc  
(tel. 020 444 0536).
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TOESTEMMINGSFORMULIER
HypoBewust: een educatief groepsprogramma met Internet voor diabetespatiënten  
met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.  
HypoAware: a combined group and online educational program for diabetes patients with problematic  
hypoglycaemia: a cost-effectiveness randomized controlled trial.

• Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn vragen  

zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

• Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet  

mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

• Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen staan vermeld in de  

Algemene brochure; deze kan ik vinden op www.hypobewust.nl.

• Ik geef toestemming om mijn gegevens in te laten zien door een monitor van VUmc.

• Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief staan.

• Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.

• Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

GRAAG IN BLOKLETTERS (EMAILADRES IN VERBAND MET VERSTUREN ONLINE VRAGENLIJSTEN):

NAAM: 

      

DATUM:  

 

EMAILADRES:

Uw handtekening:  

Onderstaande in te vullen door uw behandelaar:

• Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

• Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou  

kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Datum:

Instelling:

Naam behandelaar: Handtekening:
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NL47354.029.13
Amsterdam, 13 februari 2014
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