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TP (58) is van oorsprong verpleegkundige. Ze heeft ervaring in de heelkunde en een 

kinderaantekening gehaald. Via een afdeling in het ziekenhuis en de trombosedienst is 

ze ongeveer tien jaar geleden als praktijkondersteuner (POH) in een huisartsenpraktijk 

aan de slag gegaan. Dat was toen een nieuwe functie en de (oude) huisarts waar ze bij 

begon moest er in het begin erg aan wennen om taken over te dragen. Acht jaar geleden 

nam een andere huisarts de praktijk over en inmiddels is ze er niet meer weg te denken. 

Ze heeft haar eigen spreekuur en ziet voornamelijk patiënten met COPD/astma en 

diabetes; mensen met een chronische aandoening die meerdere keren per jaar bij haar 

komen. Ook begeleidt ze mensen die willen stoppen met roken en mensen met 

cardiovasculair risico (hoge bloeddruk, overgewicht). Om mensen met diabetes beter te 

kunnen ondersteunen, heeft ze een opleiding tot diabetesverpleegkundige gedaan. 

Vandaag loop ik een dag met haar mee.  

 

We beginnen rond acht uur met een korte kennismaking. Ik vertel heel kort wat over het 

onderzoek (‘naar betekenissen van sport en bewegen voor mensen met diabetes, met 

een focus op advies en begeleiding in de medische context’) en ik benadruk dat ik 

vandaag alleen een indruk wil krijgen van wat een diabetesverpleegkundige in een 

huisartsenpraktijk doet, dat het meekijken dus puur informeel is. TP vertelt hoe de dag 

eruit ziet. Ze heeft een half uur per patiënt, dat is inclusief verslaglegging. Mensen met 

diabetes komen vier keer per jaar in de praktijk: één keer bij de huisarts, dan een korte 

controle bij de POH, gevolgd door een uitgebreide check bij de POH en weer een korte 
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controle. Helaas zijn er vandaag geen uitgebreide controles bij mensen met diabetes. 

Tijdens die controles wordt uitgebreider advies gegeven en worden bijvoorbeeld ook de 

voeten op wondjes gecontroleerd. Maar vandaag staan dus alleen korte controles op het 

programma. TP introduceert mij bij de eerste patiënt als student (‘is het goed als ze erbij 

zit?’) en de rest van de dag als stagiaire. Geen van de mensen heeft bezwaar. 

 

De eerste patiënt is een man, rond de 60, met diabetes type 2. Een week voor de 

afspraak heeft hij bloed laten prikken en de resultaten daarvan worden besproken. Het 

gaat vooral om ‘glucose nuchter’ en ‘HbA1c’, twee waarden die de hele dag vaak terug 

komen. Het HbA1c is wat hoog en de man vraagt wat dat ook alweer was. TP kijkt hem 

vragend aan, zo van ‘zeg jij het maar’. Waarschijnlijk heeft ze dit al vaker aan hem 

uitgelegd. Mensen worden tijdens het spreekuur opgeleid in het medisch jargon. 

Hij komt er ongeveer uit, maar heeft nog een beetje hulp nodig. Vervolgens worden 

bloeddruk en hartslag gemeten. De man is op vakantie geweest en TP zegt terloops ‘dan 

heb je vast niet veel bewogen, wel?’. De man antwoordt dat ze om de dag actief zijn 

geweest: met de auto ergens heen en aardig wat gewandeld. Op de andere dagen is hij 

naar het strand gelopen. TP prikt nog een keer: ‘maar dat is niet heel actief, toch?’. De 

man zegt dat hij aardig druk is geweest. Als de man weg is – nadat zijn gewicht is 

genoteerd en er vervolgafspraken zijn gemaakt – vertelt TP dat het veranderen van 

leefstijl heel erg moeilijk is. Als mensen niet gewend zijn om te bewegen en ook niet de 

noodzaak ervan inzien, blijft er altijd wel iets te verbeteren. Bewegen is een belangrijk 

en moeilijk punt en komt als onderwerp gedurende de dag ook veel vaker aan bod 

dan bijvoorbeeld voeding. Er zijn uitzonderingen en ik krijg (op papier) de resultaten 

te zien van iemand die spectaculair is afgevallen, nu veel minder klachten heeft en zich 

veel prettiger voelt. Maar over het algemeen is het heel lastig om gedragsverandering te 

bewerkstelligen, aldus TP. 

 

De tweede man, ook in de zestig, heeft cardiovasculair risico. Ook hij is een maand 

eerder teruggekomen van vakantie. Daar is hij aangekomen, maar inmiddels is hij weer 

wat kilo’s kwijt en is hij terug op het gewicht van de vorige controle. TP vertelt later dat 

iedereen altijd wel een reden heeft waarom het deze keer niet is gelukt. Ook bij de 

volgende patiënt zegt ze van te voren: ‘wedden dat ze over de feestdagen begint?’ en dat 

is inderdaad het geval. De gesprekken die TP met haar patiënten voert zijn informeel. De 
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meeste mensen ziet ze al langer en vaak kent ze via de praktijk ook familieleden. Dan 

vraagt ze altijd naar een broer, een zoon, een echtgenoot. Mensen lijken ook blij met 

haar. Als ze iemand vraagt of hij bezwaar heeft tegen een stagiaire erbij zegt hij: ‘nee 

hoor, hoe meer TPs hoe beter’. Bewegen (‘bewegen, ik vraag nooit naar sport’) is bij 

vrijwel alle mensen met diabetes een onderwerp, expliciet, maar ook terloops. 

Misschien omdat ik erbij zit, maar ik denk het niet. Ze vraagt wat mensen doen, welke 

plannen ze hebben. Eventueel vertelt ze over haar eigen ervaringen, bijvoorbeeld tegen 

een vrouw die van plan is een fietsvakantie te organiseren met haar gezin.  

 

Later op de dag vertelt TP me over haar eigen sport- en beweeggedrag. Ze is altijd 

sportief/actief geweest. Momenteel gaat ze wekelijks zwemmen (‘met een vriendin, dus 

als de één af wil haken, haalt de ander haar er weer bij’), roeit ze al twaalf jaar en fietst 

ze veel met haar dochter. Ze zijn van Parijs naar Nederland gefietst en het volgende doel 

is langs het Pieterpad fietsen. Haar man en zoon zijn daarentegen niet sportief en ook 

niet actief te krijgen. Dat vindt ze wel eens lastig, zeker met wat ze tijdens haar 

spreekuur ziet. Maar dat maakt ook dat ze zich kan inleven in mensen die niet zo willen. 

Ze snapt ook best dat mensen niet altijd willen bewegen en dat het lastig is om 

weerstand te bieden aan al dat voedsel dat voorradig is. Ik vertel wat meer over het 

onderzoek, namelijk dat we op zoek zijn naar verschillende typen verhalen van 

patiënten over sport, bewegen en ziekte. Maar dat we ook willen kijken hoe 

zorgverleners met die verhalen omgaan. TP vertelt dat haar levenservaring een 

belangrijke basis is om met verschillende typen patiënten om te gaan. Een POH die 

net van de opleiding afkomt, heeft die ruime levenservaring vaak nog niet, zegt ze. Ook 

de jonge fysiotherapeut die in het gezondheidscentrum werkt, heeft minder inzicht wat 

dat betreft. Hij gaat bijvoorbeeld vaak met mensen wandelen, maar vertrekt dan in zo’n 

vaart dat mensen na 300 meter al achterliggen en dus afhaken. TP snapt niet goed dat hij 

niet doorheeft dat dat niet werkt. Dus die focus van het onderzoek op verhalen van 

verschillende typen patiënten vindt ze heel goed. 

 

In de ochtend zien we ook nog een jonge vrouw met astma. De diagnose is nog niet zo 

lang geleden gesteld en ze is haar medicatie aan het uitproberen. Wat ze nu gebruikt lijkt 

goed aan te slaan, blijkt ook uit de test met de spirometer. De vrouw vertelt dat ze 

inmiddels weer is begonnen met sporten: vooral cardio en ook wat kracht. Voorheen 
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kon ze dat door de benauwdheid niet. TP vertelt dat bewegen ook voor mensen met 

COPD/astma erg belangrijk is, namelijk om het uithoudingsvermogen te vergroten. 

Maar, zegt ze, in tegenstelling tot bij mensen met diabetes geeft het lichaam bij 

COPD/astma een tegenreactie omdat mensen bij inspanning benauwd raken. Daarom 

moeten zij het veel langzamer opbouwen. Dus niet beginnen met vijftien minuten lopen, 

maar met vijf. Later op de dag gaan we op huisbezoek bij een oudere vrouw met ernstige 

COPD, die vertelt dat ze na honderd meter lopen eerst moet uitrusten voor ze verder 

kan.  

 

De laatste patiënt tijdens het ochtendspreekuur is een oudere vrouw met diabetes type 

2. ‘Een atypische patiënt, maar dat zie je zo wel’, vertelt TP van te voren. De vrouw blijkt 

een BMI van 19 te hebben, op het randje van een gezond gewicht/ondergewicht. Het 

probleem bij deze vrouw is dat ze juist moet aankomen. Aangezien ze wat ouder is, is het 

gevaarlijk om zo’n laag gewicht te hebben, omdat ze dan geen reserves heeft als er wat 

gebeurt, bijvoorbeeld als ze ziek wordt. Het gesprek gaat hier vooral over voeding. Ik 

schat in dat de vrouw erg bezig is met gezonde voeding (en altijd al is geweest) en het 

moeilijk vindt om aan te moeten komen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat ze dat 

stiekem eigenlijk helemaal niet wil, al beaamt ze zelf dat dat wel moet. Als ze op de 

weegschaal moet, wil ze eerst haar vest aantrekken, maar dat mag niet van TP. Haar 

bloedwaarden en bloeddruk zijn goed. Na afloop vertelt TP tegen me dat de vrouw 

inderdaad overmatig bezig is met haar gezondheid en voeding. Ze controleert haar 

bloedsuikers bijvoorbeeld thuis ook erg vaak. Deze patiënte vergt een heel andere 

aanpak, wat lastig is, maar ook weer boeiend. Een standaardaanpak is er sowieso niet, 

want iedere patiënt vraagt maatwerk, maar sommigen ietsje meer, aldus TP. Deze 

vrouw past helemaal niet in ‘het algemene beeld van mensen met diabetes type 2’, 

ik merk dat ik er zelf verbaasd over ben dat ze het wel heeft. 

 

Tijdens de middagpauze vertelt TP dat er in de praktijk ongeveer 90 mensen zijn met 

type 2 diabetes en 8 met type 1. De mensen met type 1 komen niet op haar spreekuur, 

die gaan altijd naar de internist. Ze vermoedt dat dat in het hele land zo gaat. De praktijk 

waar ik vandaag meeloop is er een in een net, rustig dorp. TP vertelt dat werken in een 

praktijk in de grote stad, met name in een achterstandsbuurt, een heel andere aanpak 

vergt. Daar heb je te maken met mensen die niet komen opdagen (dat komt hier zelden 
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voor) en is het vaak moeilijker om de boodschap over te dragen. Ook in deze praktijk 

gaat dat laatste wisselend. Wat dat betreft is het jammer dat een man met diabetes zijn 

afspraak van vanochtend heeft verplaatst, zegt TP, want ‘dit is iemand met, zoals mijn 

vriendin zou omschrijven, een klein snappertje’. Maar ik vermoed ook bij andere 

patiënten, bijvoorbeeld aan de vragen die ze stellen (of juist niet), dat ze in 

verschillende mate (vooral medische) informatie lijken te verwerken en hun 

situatie beoordelen. De laatste patiënten van vandaag illustreren dit mooi. 

 

Maar eerst gaan we bij drie mensen op huisbezoek. Dit zijn allen oudere mensen die niet 

meer zelf naar de praktijk kunnen komen. De eerste twee zijn vrouwen met COPD, de 

laatste is een man met diabetes. De man is nogal paranoïde en hij doet de deur meteen 

weer achter ons op slot. Zijn eettafel staat vol met doosjes medicijnen, flesjes met 

vloeistoffen en briefjes met schema’s. Redelijk strak geordend. Het ruikt sterk naar kant-

en-klaarmaaltijd en die blijkt ook op het aanrecht te staan. Het is tien over twee en de 

man heeft nog niet geluncht. TP vertelde vooraf dat hij een vorige keer een hypo kreeg 

toen ze wegging, dus daar is ze op beducht. Eerst gaat het gesprek over steunkousen. De 

man heeft ernstige vochtophoping in zijn voeten, maar wil de steunkousen niet aan 

‘omdat die toch niet werken’. TP probeert hem over te halen, maar tevergeefs, de man 

wordt bozig en ze laat het onderwerp rusten. Hij heeft eerder op de dag zijn 

bloedsuikers zelf geprikt en TP neemt ze met hem door. Hij zit nu erg laag en moet dus 

eten. Na het meten van de bloeddruk en pols (‘prima’), stelt ze voor de maaltijd voor de 

man in de magnetron te zetten. Hij wil de maaltijd 7,5 minuten verwarmd hebben, TP zet 

hem op 3 minuten, want ‘anders gaan alle voedingsstoffen en vitaminen verloren’. Ze 

stelt voor dat hij eerst eet, wij weggaan en hij dan later de deur op slot doet, maar dat is 

geen optie en de deur gaat meteen achter ons dicht. TP zucht en geeft aan dat deze man 

zo eigenwijs is, dat ze daar niks mee kan. Bewegen was geen onderwerp tijdens dit 

consult. 

 

Terug in de praktijk zien we eerst een man met beginnende longklachten. Hij is 

ambtenaar/manager geweest en drie jaar geleden met pensioen gegaan. Vandaag komt 

hij voor een eerste, uitgebreid consult. Dat begint met het noteren van allerlei 

achtergrondgegevens en het rookgedrag. Hij heeft gedurende dertig jaar pijp, sigaren en 

sigaretten gerookt en is daar twintig jaar geleden mee gestopt. TP moet aan de hand van 
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de hoeveelheid een score berekenen en na een tijdje komen ze samen uit op ongeveer 

een half pakje per dag. Hij blijkt daarmee op de maximale score uit te komen, 15. 

Vervolgens vraagt TP of hij beweegt en hij vertelt dat hij aan sport doet: hij tennist op 

maandagavond anderhalf uur. ‘Dubbel zeker?’ vraagt TP en dat blijkt te kloppen. Hij zegt 

niet meer dan dat te doen, TP vraagt ook niet verder. Hij krijgt een test met de 

spirometer waarbij hij eerst zonder medicijnen en dan met medicijnen zo hard mogelijk 

moet uitademen om zijn kracht te meten. TP legt met rubberen voorbeelden van 

longvaatjes uit hoe gezonde en ongezonde versies eruit zien en wat het effect van de 

medicatie is of zou moeten zijn. De man vraagt door en lijkt goed te snappen hoe het in 

elkaar zit. Zonder medicatie blijkt zijn beginkracht bovengemiddeld te zijn, maar aan het 

eind zit een duidelijke dip. Die dip blijft zitten na drie keer uitproberen en TP vertelt dat 

dat zeer waarschijnlijk door het roken komt, hoewel een allergie nog moet worden 

uitgesloten. De man lijkt te schrikken, hij krijgt hier de rekening van zijn rookgedrag 

gepresenteerd. Met (nieuwe) medicatie blijkt er geen verbetering, dus hij moet nog even 

door met zijn oude. Hij moet ook voordoen hoe hij die oude medicatie gebruikt en TP 

legt aan de hand van een glas water (‘vol, daar kan niets meer bij, geldt ook voor de 

longen’) uit hoe hij het beter kan doen. Ook hier reageert de man op met begrip (‘ja, dat 

is inderdaad logisch, dank u voor de uitleg’). Als hij weg is, vertelt TP dat dit een 

makkelijk consult was. Ze was nu al een uur bezig, maar als mensen het niet goed 

snappen is dat vaak langer. Ze denkt dat deze man zijn medicatie goed gaat gebruiken. 

 

Daarna komt een ouder echtpaar, beiden tachtigers. De man heeft diabetes en komt voor 

een korte controle. Hij is vroeger zelf arts geweest, maar, vertelde TP vooraf, je merkt 

dat dat even geleden is, hij weet niet helemaal precies meer hoe en wat. Hij heeft een 

vierpuntscontrole bijgehouden op maandag, d.w.z. op vier momenten zijn bloedsuiker 

getest, maar vertelt meteen dat ze zaterdag een crematie hadden en daardoor het eten 

en de stemming wat ontregeld was. Zijn suikers zijn wat aan de hoge kant, maar TP stelt 

voor dat ze daar niets aan doen zolang hij er geen last van heeft. Dat geldt ook voor zijn 

HbA1c, dat voor zijn leeftijd en situatie net binnen de grenzen zit. De man heeft ook een 

verdenking aneurysma en een niertumor, en onlangs met de chirurg afgesproken dat ze 

daar niks aan gaan doen. Hij kan slechter uit de operatie komen dan hij er in gaat. Deze 

aanpak hebben ze inmiddels ook met de huisarts besproken en vandaag leggen ze het 

plan voor aan TP. TP geeft later aan dat mensen vaak nog vragen hebben over of 
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bevestiging willen van gesprekken met een specialist of de huisarts. Ze vertelt het 

echtpaar dat ze denkt dat dit een goed besluit is en dat het belangrijk is dat ze samen 

genieten nu het nog relatief goed gaat en ze samen nog zelfstandig zijn. En dus ook 

vooral op vakantie naar Zwitserland moeten gaan. Het verhaal komt op allerlei mensen 

in de omgeving die wegvallen of ziek worden en voorbeelden van hoe ze het niet willen. 

In dit gesprek komt de dood dichtbij. Daarmee is het advies van een heel ander 

type dan tijdens andere gesprekken. Waar diabetesregulatie tot nu toe nog ging 

over het voorkomen van complicaties op de lange termijn, is die lange termijn 

hier even niet van belang. En daarmee ook de eventuele complicaties niet, ook al 

zijn de bloedwaarden aan de hoge kant. Door de verdenking aneurysma kan het heel 

snel voorbij zijn en TP legt uit dat dit voor de omgeving naar kan zijn, maar voor hemzelf 

een prettige dood is. Het gaat snel en hij merkt er vrijwel niets van. Maar de echtgenote 

van de man zegt dat ze hoopt dat het zo gebeurt. Dat is even naar voor haar, maar voor 

hem het beste. Ze lijken opgelucht na het gesprek en erg blij met de bevestiging van TP 

dat het een goed idee is dat de man geen operatie of behandeling ondergaat. Ook het 

plan om niks aan zijn medicatie voor de diabetes te doen zolang hij geen complicaties 

heeft, spreekt ze aan. TP benadrukt nogmaals dat ze nu vooral moeten genieten van de 

dingen die ze nog kunnen. 

 

De laatste patiënt is een jongen van 11 met astma en hij komt voor een korte controle. 

Hij heeft ernstig overgewicht en TP laat van te voren zijn gewichtsontwikkeling zien. 

Ook zijn moeder heeft overgewicht en zei de vorige keer tegen TP dat hij het eten zo 

lekker vindt en dat ze hem daarom nog een bord spaghetti geeft. TP zit hier mee en vindt 

het moeilijk om ermee om te gaan. Eigenlijk vindt ze het kindermishandeling, want die 

jongen kan er niets aan doen dat hij zo dik is. Daardoor kan hij minder goed ademen en 

zijn er ‘tal van ziekten waar hij voor op de wachtlijst staat’. De moeder heeft diabetes 

type 2 en ‘zou beter moeten weten’. Zowel de jongen als de moeder maken op mij een 

beetje een apathische indruk. Ze lijken beiden niet echt zin te hebben in de afspraak en 

geven alleen korte antwoorden op vragen, hebben zelf geen vragen en praten ook niet 

mee zoals de anderen die ik tot nu toe heb gezien. TP vraagt naar zijn sportgedrag en de 

jongen vertelt dat hij op voetbal zit, maar nu even niet traint vanwege de winterstop. 

Samen met de gymles op school komt hij op vijf keer sporten per week. Buitenspelen 

doet hij volgens zijn moeder niet meer, hij is nu op een leeftijd dat hij dat niet meer leuk 
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vindt en als hij met vrienden naar buiten gaat hangen ze alleen maar. Wat hij wel doet in 

zijn vrije tijd is geen onderwerp van gesprek. Ook het eten komt niet aan bod. Hij moet 

nog onder de meetlat en op de weegschaal, en blijkt negen kilo te zijn aangekomen sinds 

de vorige controle. Hij is ook iets gegroeid, maar zijn BMI is omhoog gegaan. TP vraagt in 

welke klas hij zit (‘groep 8’) en naar welke middelbare school hij straks gaat. ‘Oh, dan 

kun je mooi op de fiets’, zegt ze enthousiast. De moeder vult aan dat dat inderdaad kan, 

tenzij het regent. TP zegt dat hij prima een regenpak aan kan trekken en dat het zelden 

zulk slecht weer is dat hij niet kan fietsen, want van regen krijgt hij niets. De moeder 

zegt dat ze vooral bedoelt als het stortregent, dan brengt ze haar dochter ook naar 

school. Ze vertelt ook dat er een bushalte vlakbij de nieuwe school is, dus dat ze haar 

zoon in de ochtend kan brengen en hij ’s middags zelf naar huis kan. TP laat het erbij. Als 

ze weg zijn slaakt ze een diepe zucht en kijkt mij aan van ‘snap je wat ik bedoel?’. Ze 

vertelt dat de moeder de ernst van de situatie niet inziet en dat het zo nooit zal 

veranderen.  

 

Na afloop komen de huisarts en de huisarts in opleiding binnen om de laatste patiënten 

van TP te bespreken, de vorige patiënten hebben ze eerder op de dag al doorgenomen. 

De huisarts is eindverantwoordelijk, dus TP legt al haar beslissingen aan hem voor. De 

laatste jongen komt ook aan bod en de huisarts wil zijn ouders een keer spreken over 

hem. Ze vragen zich af of een verwijzing naar de kinderarts zal helpen. Geen van allen 

kan zich voorstellen hoe het zo ver heeft kunnen komen en geen van allen weten ze wat 

eraan te doen. TP benadrukt nog een keer dat leefstijlverandering echt heel lastig te 

bewerkstelligen is.  

 

De dag loopt ten einde, TP moet voor de laatste patiënten nog hun dossiers aanvullen. Ze 

zegt dat ik altijd terug kan komen als ik dat wil. Ik bedank haar en ga vol nieuwe 

indrukken naar huis. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TOT SLOT 

 

Diabeteswerk. Diabetes lijkt voor veel van de mensen die ik vandaag heb gezien nogal 

abstract. Het gaat tijdens het spreekuur over bloedwaarden die wel of niet goed zijn en 

lichaamsgewicht dat te hoog, te laag of goed is, maar de meeste mensen, hebben geen 

klachten gerelateerd aan diabetes.1 Ze merken het zelf vaak niet als hun bloedsuiker te 

hoog of te laag is en met de medicatie die ze hebben gaat de regulatie meestal goed. En 

anders wordt er andere medicatie of een andere dosis geprobeerd. Waar het vooral op 

gericht is, is het voorkomen van erger, maar wat erger is, is nog abstract. Het is 

gebaseerd op waarschuwingen van TP. 

 De ‘opleiding’ in medisch jargon is daar een verlengde van. Het gesprek is gericht 

op (de beheersing van) de twee centrale uitslagen: ‘glucose nuchter’ en ‘HbA1c’. Moet 

daar wat aan gebeuren of niet? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe blijven ze zoals ze nu zijn? 

Bewegen was daarbij (vandaag) een belangrijker onderwerp dan voeding. Mogelijk had 

mijn aanwezigheid daar invloed op, maar het verbaasde me wel. Juist omdat voeding 

voor mijn gevoel sneller/directer invloed heeft op de glucosespiegel. 

  

De setting van de praktijkondersteuner. In een later stadium van het project Sport in 

Tijden van Ziekte gaan we een etnografische studie uitvoeren: observeren en 

participeren in een setting waarin mensen met diabetes en hun zorgverleners bij elkaar 

komen om te kijken welke verhalen er verteld en gecreëerd worden. Mogelijk is de 

setting van de praktijkondersteuner daarvoor interessant. Doordat TP veel mensen al 

langer kent, bouwt ze een band met hen op en gaat ze op verschillende manieren met 

verschillende mensen om. Er wordt veel informatie over en weer uitgewisseld over 

diabetes en (o.a.) bewegen, er is veel interactie. Als onderzoeker zit je daar in een 

spreekkamersetting – in vergelijking met bijvoorbeeld een setting waarin daadwerkelijk 

bewogen of gesport wordt – bovenop, je kunt precies horen en zien wat er gebeurt. Aan 

de andere kant ben je daardoor wel heel duidelijk aanwezig. Ook komen mensen er maar 

een paar keer per jaar, waardoor je bij een etnografische studie van bijvoorbeeld een 

paar weken mensen maar één keer ziet en dus niet ‘het’ proces in beeld krijgt. 

                                                             
1
 De man die wel klachten had, namelijk opgezwollen voeten, heeft meer problematiek 

en daardoor zijn die voeten voor hem geen punt van aandacht. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reactie van TP. TP heeft bovenstaand verslag gelezen, gecontroleerd op feitelijkheden 

en een suggestie voor verduidelijking gedaan. Haar opmerkingen zijn in dit verslag 

verwerkt. Over mijn observatie dat bewegen een belangrijker onderwerp was dan 

voeding voegt ze toe:  

 

‘De beweging bij diabetes is belangrijk omdat bewegen zorgt dat de 

stofwisseling beter gaat werken, en het lichaam gevoeliger wordt voor de 

eigen insuline. Ook hoop je dat door beweging patiënten iets afvallen. 

Voeding komt vooral in de eerste consulten na de diagnose ter sprake, dan 

gaan de patiënten ook naar de diëtiste.’  

 

De mensen met diabetes die ik heb gezien kwamen al langere tijd bij haar. TP geeft aan 

dat ze het een ‘prachtig verslag’ vindt en heeft toestemming gegeven om het op de 

projectwebsite te plaatsen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


