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Kinderen en T1D

• Jaarlijks meer dan 300 kinderen (1/6.000)

• Jaarlijkse stijging van 3,7% bij kinderen <15 j
• Stijging van 2,9% bij 10- tot 14-jarigen

• Stijging van 4,3% bij 5- tot 9-jarigen

• Stijging van 5,4% bij 0- tot 4-jarigen

Tussen 2005 en 2020 verdubbeling van aantal kinderen jonger dan 5 jaar met 
T1D

• Risico op T1D is 4 op 100 indien moeder, vader, broer of zus T1D 
heeft

• Van alle nieuwe patiënten heeft 90% geen familielid met T1D
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Enkele vooropgestelde vragen

Welke problemen ervaren de ouders van kinderen met diabetes type 1 (T1D)? Hoe kunnen ouders beter ondersteund worden in de 
zorg voor kinderen met T1D?

Hoe kunnen ouders beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden op administratief, financieel en technologisch vlak alsook 
over de rechten als patiënt? 

Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat kinderen met diabetes zich volledig kunnen integreren op school zonder dat de ouders 
buitenproportioneel belast worden? 

Hoe moet de overheid de geldende regelgeving aanpassen om maximale integratie van kinderen met diabetes op school mogelijk te
maken? #bekwamehelper

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen beter opgevolgd kunnen worden?

Hoe kan bestaande technologie (apps, websites, pompen, sensoren, slimme insulinepennen etc.) beter ingezet worden om 
glucosewaarden van kinderen met T1D op te volgen? Welke technologie moet ontwikkeld worden om meer aan bestaande noden 
tegemoet te komen?


