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Vakantie en diabetes: daar gaat een goede 

voorbereiding aan vooraf. Alles voor een 

ontspannen reis en zo stabiel mogelijke 

bloedglucosewaarden. Maar er zijn ook mensen 

die zo bang zijn dat misgaat, dat ze liever thuis 

blijven. TeksT Dana Ploeger IllusTraTIe Welmoet De graaf

Oh

‘Met de juiste 
voorbereiding kom 
je een heel eind’

verdienen. Soms werken deze zorgen zo verlammend 

dat mensen thuis blijven of alleen dichtbij huis op 

vakantie gaan. Dat is spijtig, want op het moment dat 

je goed kijkt naar de vragen, kom je vaak tot eenvou-

dige oplossingen.” Putker laat mensen altijd een eigen 

diabetespaklijst opstellen ter voorbereiding op de reis. 

“Heb je eenmaal zo’n lijstje in je computer staan, dan 

kun je die bij iedere vakantie tevoorschijn toveren”.

Volgens Putker is het merendeel van de zorgen m
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Op reis gaan betekent; even uit je com-

fortzone stappen. De vertrouwde 

omgeving achterlaten en nieuwe ervaringen 

opdoen. De meeste mensen kijken hier reik-

halzend naar uit, maar sommigen blijven lie-

ver thuis. Uit angst voor de reis en alles wat 

er fout kan gaan. Reisangst kan allerlei oor-

zaken hebben, zoals vliegangst, onzekerheid 

over de plek waar je terecht komt, heimwee 

of angst voor een onveilige omgeving of 

ongeluk. Voor mensen met diabetes komt 

daar nog een extra zorg bij. Hoe regelt u uw 

diabetes zo dat u lekker kunt genieten van 

de vakantie. Iedere bestemming heeft weer 

andere zaken waar u op moet letten. Gaat u 

backpacken door Azië, kamperen in Italië of 

door Marokko reizen? U zult zich goed moe-

ten informeren over de gewoonten, voeding, 

klimaat en reisomstandigheden. Niet ieder-

een heeft die extra inspanning ervoor over. 

Droomreis
Jammer, zegt diabetesverpleegkundige en 

coach Jacqueline Putker, want voor iedere 

reiziger met diabetes zijn er genoeg oplos-

singen om de droomreis te kunnen maken. 

Putker merkt het in haar diabetesspreek-

Vakantie?
Ik heb een pomp, geen bom!
“Ik ben nooit bang vanwege mijn suikers, maar door-

dat ik de inwendige pomp heb is het wel een drama bij 

de douanepoortjes. Op Schiphol kan ik het wel uitleg-

gen, maar in Turkije deden ze net of ik een bom bij 

me had. Ik moest mee naar een apart hokje en mijn 

moeder mocht niet eens meelopen – ik was 14! Sinds-

dien is het altijd ellende en heb ik de zenuwen op de 

terugweg. Ik durf niet zonder mijn ouders te vliegen.”

Jessica van der Palen (type 1)

nee!

gemakkelijk weg te nemen. Het wordt inge-

wikkelder wanneer mensen echt reisangst 

hebben. “Dat moet je als zorgverlener niet 

onderschatten. De uitdaging is dan om te 

ontdekken wat er onder die angst zit. Waar is 

iemand nu werkelijk bang voor? Vaak zit er 

onder die eerste laag van angst een verhaal 

of ervaring waardoor iemand die angst heeft 

opgebouwd. Door op dieper niveau te kijken 

naar wat er werkelijk speelt, kom je bij de 

emoties. Het lost al veel op wanneer je die 

emoties bespreekt.” 

Zo blijken veel mensen bang voor een 

onverwachte hypo. “Bijvoorbeeld op een 

buitenlands vliegveld; lig je voor je het weet 

in een vreemde ambulance. Dat beeld kan 

mensen angst aanjagen. Als ik vervolgens 

uitvraag wanneer ze in Nederland ooit zijn 

flauwgevallen door een hypo, is dat nog 

nooit gebeurd, waardoor ik kan laten zien 

dat de kans in het buitenland niet groot is. 

Dat is dan geen reële angst.” 

“Het zijn de belemmerende overtuigingen 

die mensen tegenhouden. Door die in een 

realistisch perspectief te plaatsen ontstaat 

uur als de zomervakantie dichterbij komt. “Mensen 

komen met allerlei vragen over wat te doen en mee 

te nemen naar een bepaald land. Vaak zijn het prak-

tische vragen, maar zo nu en dan zit er een bezorgde 

cliënt tussen met de meest uiteenlopende doembeel-

den. Veel mensen maken zich zorgen over van alles 

en nog wat. Wanneer weet ik of ik genoeg insuline 

bij me heb? Stel dat mijn diabetesvoorraad gestolen 

wordt of mijn insulinepomp niet goed werkt. Of wat 

als ik een hypo krijg op een plek waar geen dokter is? 

Allemaal realistische vragen, die een serieus antwoord 



Niet te ver
“Dolgraag zou ik een keer naar het buitenland willen en 

dan het liefst naar een verre bestemming. Maar ik durf 

gewoon echt niet. Stel nu dat mijn bloedglucosewaar-

den niet goed zijn? Ik ben ook bang om mijn insuline te 

vergeten, of dat ik geen goede verzekering heb als ik 

onverwachts in een ziekenhuis terecht zou komen. Ik 

zou niet eens weten waar ik een goede reisverzekering 

kan vinden. Het is mij veel te spannend allemaal.” 

Marlou Peters (type 1)

Ontspannen op reis? 8 Tips
1. Voorbereiding is het halve werk 

Lees u goed in over de gewoontes, 

klimaat en voeding van de vakan-

tiebestemming. Informeer of uw 

diabetesmateriaal er verkrijgbaar is en 

maak een diabetespaklijst. De folder 

‘vakantie’ op dvn.nl kan hierbij helpen.

2. Van alles dubbel is nooit te kort

Zorg altijd voor een dubbele voorraad 

insuline, medicijnen, insulinepen, 

pomp en naalden.

3. Twee is beter dan geen

Neem een reservepomp, insulinepen 

en meter mee en een overzicht (met 

specificaties) van de materialen en 

producten die u gebruikt.

4. Verdeel en heers

Verdeel uw diabetesspullen over ver-

schillende handtassen.

5. Pomp stuk

Neem naast uw insulinepomp een 

insulinepen en enkele naaldjes mee.

6. Medische verklaring

Vraag naar een medische verklaring 

of douaneverklaring bij uw arts of ver-

pleegkundige. Neem altijd originele 

medicijndoosjes mee.   

Op puntenplein.nl kunt u met uw 

spaarpunten een medisch paspoort 

aanvragen.

7. Meer warmte is minder insuline

Bij hoge temperaturen neemt insuline 

sneller op, dus heeft u vaak minder 

nodig.

8.Liever koel dan te koud

Bewaar uw voorraad insuline liefst zo 

koel mogelijk, maar wees voorzichtig 

met erg koude koelkasten. Eenmaal 

bevroren insuline werkt niet meer. 

Achtergrond diabc  29

‘Het zijn belemmerende 
overtuigingen die mensen  

tegenhouden’

er enige ontspanning. En heb je het gevoel dat dit 

niet voldoende is en je wilt toch reizen, dan kan een 

bezoek aan een psycholoog een optie zijn.”

Wat voor soort reiziger bent u?
Volgens de diabetesverpleegkundige is het goed om 

eerst bij jezelf te onderzoeken wat voor reiziger je 

bent. Was je altijd al een ware globetrotter en ben je 

door je diabetes bang geworden dat het grote reizen 

niet meer kan, dan is het goed om dat gevoel uit te 

pluizen. Putker ziet het als een uitdaging om mensen 

van de juiste informatie te voorzien, zodat ze kun-

nen reizen op de manier die bij hen past. “Wanneer 

je een ware Europese kampeerder bent, is een trek-

tocht door India wellicht geen goed plan. Maar als je 

gewend bent om de hele wereld over te trekken met 

een rugzak, kun je dat gewoon blijven doen met je 

diabetes. Met de juiste voorbereiding kom je een heel 

eind”, verzekert Putker. 
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DVN insulinepompverzekering
Wist u dat DVN een speciale insuline-

pompverzekering heeft? 

U vindt meer informatie op dvn.nl/

verzekeringen.


