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Wereldwijd lijden meer dan een miljoen kinderen en jongeren aan diabetes type 1
(JDRF, 2020). Een groot deel daarvan woont in het globale Zuiden en heeft amper
toegang tot gezondheidszorg, waardoor hun glucosepeil niet gemonitord wordt en ze
geen insuline krijgt. Dit leidt tot ernstige gezondheidscomplicaties en soms zelfs tot
vroegtijdige sterfte.

Sensibiliseringsdagen
Al sinds 2008 ondersteunt Memisa onder
meer in Kinshasa (DR Congo) de behandeling van diabetespatiënten door opleidingen voor gezondheidspersoneel te
organiseren en materiaal te voorzien. We
stimuleren de overheid opdat ze de zorg
van diabetes opneemt in haar gezondheidsbeleid en samen met onze partners sensibiliseren we de bevolking zodat de ziekte snel
herkend en behandeld kan worden.

•m
 ogelijke behandelingen
•h
 et belang van een gezonde levensstijl
•h
 oe een glucosemeter te gebruiken en hoe
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bloedglucoseresultaten te interpreteren

Tijdens sensibiliseringsdagen leren jonge
diabetespatiënten hoe ze een glucosemeter
moeten gebruiken.
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Dit gebeurt onder meer tijdens specifieke
educatieve sensibiliseringsdagen voor jonge diabetespatiënten en hun ouders. Op
een heldere en overzichtelijke manier krijgen aanwezigen informatie over:

E en tijdje geleden vermagerde ik plots
en voelde ik me alsmaar zwakker.
Ik moest de hele tijd naar het
toilet en had een onlesbare dorst.
Ik werd ongerust en ging naar het
gezondheidscentrum van Kingansani om
me te laten onderzoeken. De diagnose
was duidelijk: diabetes… lichte paniek
overviel me. Ik wist niet goed wat dat
betekende, laat staan wat ik moest
doen. Mijn paniek ebde snel weg toen
de arts me rustig uitlegde wat de
diabetes-diagnose juist betekende,
me insuline gaf en me leerde hoe ik een
glucosemeter moet gebruiken.

 enise (23) uit Kimbanseke
D
(DR Congo)

Misverstand
Het is een misverstand dat diabetes alleen
oudere mensen treft, de ziekte komt voor in
alle lagen van de bevolking. Er zijn verschillende soorten, de bekendste zijn diabetes
type 1 en diabetes type 2. Bij type 1 valt
het eigen afweersysteem de bètacellen van
de alvleesklier aan en vernietigt ze. Het lichaam maakt daardoor geen of onvoldoende insuline aan. Deze aandoening ontstaat
meestal bij kinderen of jongeren en kan
zelfs leiden tot de dood wanneer er geen
correcte behandeling optreedt. Bij diabetes
type 2 heeft het lichaam te weinig insuline,
onder meer obesitas kan een risicofactor
zijn voor het ontwikkelen van deze tweede
vorm.

E en groot probleem, is het te
laat stellen van de diagnose. Erg
gevaarlijk. Soms zien we patiënten pas
als er complicaties optreden zoals
hyperglycemie of diabetische coma.
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Timothée Massaya, verpleegkundige in
het ziekenhuis van Vanga (DR Congo)

Normaal leven
voor diabetespatiënt
Uit onderzoek van het Congolese ministerie van Gezondheid blijkt dat 10
procent van de Congolezen diabetes
heeft (2016). “Het is frustrerend om in
ziekenhuizen en gezondheidscentra diabetespatiënten te zien met complicaties die perfect te voorkomen zijn zoals
voetgangreen of een te behandelen
hypertensie die leidt tot een hemorragische beroerte (hersenbloeding)”,
aldus Marguerite De Clerck. Zij is arts
en zuster en stampte samen met Congolese collega’s een netwerk van een
ziekenhuis en 80 gezondheidscentra uit
de grond waar diabeteszorg wordt aangeboden.
“Er wordt vooruitgang geboekt, vooral
in de hoofdstad Kinshasa. Binnen het
kader van het Nationale Programma
zorgen goed opgeleide teams ervoor
dat aangepaste zorgen voor diabetespatiënten zowel financieel als geografisch toegankelijk worden voor de
patiënten. Het specifieke programma
voor jongeren, krijgt de kostbare steun
van de ngo Memisa.
Diabetes doodt helaas
nog steeds, maar mits
een snelle herkenning
en behandeling kunnen complicaties en
ziekenhuisopnames
worden voorkomen en
kan een diabetespatiënt jarenlang een normaal leven leiden.”

Behandeling van
diabetespatiënten met
gangreen.
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€ 48

Praktische kosten (transport,
accommodatie en voedsel)
voor 1 stage
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diabetespatiënten
op te volgen
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€ 90

Bijscholing verpleegkundige
diabeteszorg
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