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VOORWOORD	
	
Voor	u	ligt	de	scriptie	‘Zijn	&	Doen	–	Gewoon	&	Bijzonder’	Onderzoek	naar	ervaringskennis	van	jongeren	
met	Diabetes	Mellitus	door	het	analyseren	van	sociale	media.	De	afgelopen	7	maanden	heb	ik	hier	met	
enthousiasme	aan	gewerkt.	Een	vriendin	attendeerde	mij	op	het	feit	dat	jongeren	tegenwoordig	over	
hun	aandoening	bloggen.	Zo	kwam	ik	bij	het	analyseren	van	blogs	en	vlogs	op	sociale	media.	Dit	bleek	
een	interessante	onderzoeksbron.	Daarnaast	vond	ik	de	verhalen	van	jongeren	met	Diabetes	Mellitus	
type	1	ook	indrukwekkend.	Ze	zijn	altijd	bezig	met:	hoe	hoog	is	mijn	bloedsuikerspiegel;	moet	ik	juist	
wel	of	niet	eten;	wat	als	ik	een	taartje	eet;	kan	ik	wel	gaan	sporten?	Het	leven	met	deze	aandoening	
heeft	veel	impact	op	hen.	Ik	vind	het	knap	hoe	ze	dit	hebben	verwoord	en	bijzonder	hoe	kwetsbaar	zij	
soms	ook	durfden	te	zijn.	Met	dit	onderzoek	hoop	ik	een	steentje	te	kunnen	bijdragen	aan	de	zorg	voor	
patiënten	en	dan	voornamelijk	die	voor	jongeren	met	diabetes	mellitus.	Hiermee	sluit	ik	mijn	master	af	
en	daarom	wil	ik	graag	een	aantal	mensen	bedanken	die	mij	hebben	geholpen.	
	
Allereest	wil	 ik	mijn	begeleider	Hester	van	de	Bovenkamp	bedanken	voor	het	kritisch	 lezen	van	mijn	
scriptie	en	het	helpen	om	mijn	onderzoek	aan	te	scherpen.	Na	de	scriptie	bijeenkomsten	ging	ik	elke	
keer	weer	met	nieuwe	moed	en	ideeën	aan	de	slag.	Bedankt!	Daarnaast	wil	ik	de	jongeren	bedanken	
die	op	sociale	media	bloggen	en	vloggen	over	Diabetes	Mellitus.	Zonder	jullie	had	ik	deze	scriptie	niet	
kunnen	schrijven.	Last	but	not	least	wil	ik	mijn	scriptie	studiegenoten,	vrienden	en	familie	bedanken	dat	
ik	op	jullie	kon	steunen	tijdens	deze	periode.	Heel	erg	bedankt	voor	het	lezen	van	mijn	scriptie	en	de	
hulp	die	jullie	hebben	geboden	om	er	een	mooi	eindresultaat	van	te	maken.		
	
Het	studeren	zit	erop.	Het	is	nu	tijd	om	aan	het	werk	te	gaan,	maar	eest	nog	even	vakantie.	
	
Veel	leesplezier!	
	
Laura	Boerma	
Den	Haag,	17	juni	2019	
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SAMENVATTING	
Het	 aantal	 chronische	 aandoeningen	 neemt	 gestaag	 toe	 in	 de	 westerse	 wereld	 en	 de	 zorgkosten	
daarvoor	ook.	Om	de	kosten	te	verlagen	en	de	patiënt	meer	eigen	regie	te	geven	wordt	participatie	van	
de	patiënt	in	de	gezondheidszorg	gestimuleerd.	Dit	houdt	in	dat	de	patiënt	een	actieve	rol	vervult	in	de	
zorg	 voor	 zijn	 (chronische)	 aandoening.	 Kanttekening	 hierbij	 is	 dat	 een	 chronische	 aandoening	 een	
bepaalde	mate	van	belasting	heeft,	ook	wel	burden	of	care	genoemd,	in	het	dagelijks	leven.		Om	hiermee	
om	te	gaan	in	het	dagelijks	 leven	ontwikkelen	patiënten	onder	andere	kennis	die	is	afgeleid	van	hun	
ervaring	met	de	aandoening.	Dit	wordt	ook	wel	ervaringskennis	genoemd.	

Ervaringskennis	 is	niet	eenduidig	gedefinieerd,	helder	 is	dat	het	gaat	om	kennis	die	gebaseerd	 is	op	
ervaringen	uit	het	leven	met	de	aandoening.	Door	ervaringskennis	te	delen	ervaren	lotgenoten	steun,	
worden	nieuwe	strategieën	uitgewisseld	en	kunnen	patiënten	beter	besluiten	nemen	over	het	omgaan	
met	de	aandoening	 in	het	dagelijks	 leven.	Bij	het	nemen	van	besluiten	komen	tegenstrijdige	doelen,	
taken	en	waarden	naar	voren,	ook	wel	conflicterende	waarden	genoemd.	Om	met	deze	conflicterende	
waarden	om	te	gaan	wordt	door	patiënten	geëxperimenteerd	om	deze	 in	 te	passen	 in	het	dagelijks	
leven,	 ook	 wel	 tinkering	 genoemd.	 Naar	 tinkering	 van	 patiënten	 in	 het	 dagelijks	 leven	 is	 weinig	
onderzoek	gedaan.	Door	hier	meer	inzicht	in	te	krijgen	wordt	bekend	wat	patiënten	belangrijk	vinden	
in	het	leven	met	de	chronische	aandoening	en	kan	meer	inzicht	verkregen	worden	in	ervaringskennis.		

Om	dit	 te	 onderzoeken	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	het	 analyseren	 van	blogs	 en	 vlogs	op	 sociale	media	
platformen	 Instagram	 en	 YouTube.	 Hierbij	 is	 gekozen	 voor	 jongeren	 tussen	 de	 12-30	 jaar	 met	 de	
chronische	 aandoening	 Diabetes	 Mellitus.	 Hiervoor	 is	 gekozen,	 omdat	 sociale	 media	 actuele	
uitingsvormen	zijn,	waarop	jongeren	veel	ervaringen	met	elkaar	delen	over	dagelijkse	gebeurtenissen.	
Daarnaast	 is	dit	onderzoek	 toegespitst	op	de	 chronische	aandoening	Diabetes	Mellitus,	omdat	deze	
aandoening	te	maken	heeft	met	leefstijlveranderingen	waarvan	is	gebleken	dat	dit	moeite	kost	om	in	
te	passen	in	het	dagelijks	leven.	Dit	sluit	aan	bij	de	ideeën	over	tinkering.	

Uit	de	analyse	komt	naar	voren	dat	vooral	jongeren	bloggen	en	vloggen	over	het	leven	met	Diabetes	
Mellitus	type	1	en	reacties	in	blogs	en	vlogs	vooral	gegeven	worden	door	lotgenoten.	Jongeren	bloggen	
en	vloggen	voornamelijk	om	contact	te	leggen	met	lotgenoten	en	hun	kennis	en	ervaringen	te	delen.	
Vanuit	 een	 positieve	 en	 relativerende	 houding	 bloggen	 en	 vloggen	 jongeren	 over	 de	 impact	 van	
Diabetes	Mellitus	type	1.	Deze	impact	uit	zich	in	het	dagelijks	leven,	maar	wordt	intenser	bij	bijzondere	
gebeurtenis.	Daarnaast	spelen	de	conflicterende	waarden	chronisch	ziek	versus	normaal	zijn	en	gezond	
zijn	versus	genieten	in	het	leven	van	jongeren	een	grote	rol.	Om	hiermee	om	te	gaan	bekijken	ze	de	
situatie	van	de	positieve	kant	en	relativeren	die.	Ze	experimenteren	met	voeding	en	proberen	zoveel	
mogelijk	normale	dingen	te	doen	om	zo	deze	conflicterende	waarden	met	elkaar	in	balans	te	brengen.	
Niet	 altijd	 worden	 er	 oplossingen	 gevonden.	 Daarnaast	 wordt	 door	 middel	 van	 reacties	 kennis	
uitgewisseld	en	ideeën	opgedaan	tussen	lotgenoten.		

Tinkering	gaat	bij	jongeren	met	Diabetes	Mellitus	type	1	over	het	vinden	van	balans	tussen	voeding	en	
insuline	en	hoe	zij	die	balans	moeten	hanteren	in	het	dagelijks	leven.	Hierbij	blijken	twee	conflicterende	
waarden	te	bestaan:	gezond	zijn	versus	genieten	en	chronisch	ziek	versus	normaal	zijn.	In	blogs	en	vlogs	
komt	naar	voren	dat	jongeren	zelf	tinkeren,	buiten	de	arts-patiëntrelatie	samen	met	lotgenoten.	Tot	
slot	kenmerkt	tinkeren	in	blogs	en	vlogs	zich	vooral	door	positiviteit	en	begrip	voor	elkaars	situatie.		

Kernwoorden:	ervaringskennis,	tinkering,	sociale	media,	bloggen,	vloggen,	Diabetes	Mellitus,	burden	of	
care.	
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1.	PROBLEEMANALYSE	
	
De	laatste	decennia	is	patiëntenparticipatie	een	belangrijk	thema	in	de	gezondheidszorg.	Van	patiënten	
wordt	 verwacht	 dat	 zij	 actief	 participeren	 in	 het	 eigen	 zorgproces	 (Caron-Flinterman,	 Broerse,	 &	
Bunders,	 2005).	 Een	 belangrijke	 reden	 daarvoor	 is	 het	 verbeteren	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	
gezondheidszorg	 	 (Caron-Flinterman	 et	 al.,	 2005;	 Flinterman,	 Teclemariam-Mesbah,	 Broerse,	 &	
Bunders,	 2001;	 Pols,	 2013,	 2014).	 Bovendien	 hebben	 patiënten	 het	 recht	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	
beslissingen	die	hun	lichaam	en	leven	beïnvloeden	(Caron-Flinterman	et	al.,	2005).		
	
Het	 actief	 deelnemen	 aan	 het	 eigen	 zorgproces	 draagt	 deels	 bij	 aan	 een	 bepaalde	 ‘belasting’	 voor	
patiënten	met	een	(chronische)	aandoening.	Deze	belasting	wordt	ook	wel	burden	of	care	genoemd	
(DT.	Eton	et	al.,	2012;	Gallacher,	May,	Montori,	&	Mair,	2011;	Sav	et	al.,	2013;	Tran	et	al.,	2012),	waarbij	
patiënten	fysieke-,	 financiële-,	praktische-	en	emotionele	aspecten	ondervinden	van	het	hebben	van	
een	(chronische)	aandoening	(Sav	et	al.,	2013).	De	gevolgen	van	het	ervaren	van	de	burden	of	care	zijn	
groot	aangezien	die	wordt	geassocieerd	met	verminderde	gezondheid	en	verminderde	kwaliteit	van	
leven	(Sav	et	al.,	2013).	Een	ander	gevolg	is	dat	geneesmiddelen	niet	effectief	gebruikt	worden,	omdat	
de	 therapietrouwheid	 afneemt	 (Ibid).	 Deze	 slechte	 naleving	 van	 behandelingen	 bij	 chronische	
aandoeningen	is	50%	in	ontwikkelde	landen	wereldwijd	(World	Health	Organization,	2003).																																
	
Om	hiermee	om	te	gaan	hebben	patiënten	onder	andere	een	specifieke	deskundigheid	opgedaan	die	is	
afgeleid	van	hun	ervaringen	en	hun	manier	van	omgaan	met	een	aandoening,	ook	wel	ervaringskennis	
genoemd	 (Caron-Flinterman	et	 al.,	 2005;	 Flinterman	et	 al.,	 2001;	Pols,	 2013,	2014).	 Ervaringskennis	
heeft	 geen	 eenduidige	 definitie	 en	 wordt	 in	 verschillende	 contexten	 gebruikt.	 Dat	 patiënten	 over	
specifieke	kennis	beschikken,	gebaseerd	op	ervaringen	uit	het	dagelijks	leven	met	de	aandoening,	daar	
zijn	 onderzoekers	 het	 over	 eens	 (Caron-Flinterman	et	 al.,	 2005;	 Flinterman	et	 al.,	 2001;	 Pols,	 2013,	
2014).	 Ook	 is	 bekend	 dat	 ervaringskennis	 kennis	 uit	 medisch	 onderzoek	 kan	 aanvullen	 (Caron-
Flinterman	et	al.,	2005;	Scheer	van	der	L,	Garcia	E,	Laan	van	der	A	L,	Burg	van	der	S,	&	Boenink	M,	2017;	
Storni,	2013)	met	kennis	over	het	omgaan	met	de	aandoening	en	de	problemen	waar	patiënten	zelf	
tegenaan	lopen	(Scheer	van	der	L	et	al.,	2017).	Bovendien	kan	ervaringskennis	patiënten	inzicht	geven	
in	praktische	aspecten	over	het	omgaan	met	de	aandoening	in	het	dagelijks	 leven	(Pols,	2013,	2014;	
Scheer	 van	 der	 L	 et	 al.,	 2017).	 Daarnaast	 delen	 lotgenoten	 deze	 ervaringskennis	 (Pols,	 2013).	 De	
verwachting	is	dat	door	gebruik	van	ervaringskennis	de	benadering	van	chronische	aandoeningen	meer	
holistisch	wordt	(Storni,	2013),	waardoor	de	gezondheidszorg	kan	verbeteren	(Pols,	2013,	2014;	Scheer	
van	der	L	et	al.,	2017).		
	
Het	uitwisselen	van	ervaringskennis,	draagt	op	collectief	en	individueel	niveau	bij	aan	het	verbeteren	
van	de	kwaliteit	van	zorg.	Op	collectief	niveau,	omdat	patiënten	hun	stem	kunnen	 laten	horen	over	
onderwerpen	die	zij	belangrijk	vinden	(Flinterman	et	al.,	2001;	Haar	ter,	2016).	Op	individueel	niveau,	
omdat	patiënten	het	delen	van	ervaringskennis	associëren	met	het	ervaren	van	sociale	steun	(Baker	&	
Moore,	 2008;	 Kingod,	 Cleal,	 Wahlberg,	 &	 Husted,	 2017;	 Merolli,	 Gray,	 Martin-Sanchez,	 &	 Lopez-
Campos,	 2015;	 Patel,	 Chang,	 Greysen,	&	 Chopra,	 2015;	 Ressler,	 Bradshaw,	Gualtieri,	 &	 KKH.,	 2012;	
Yonker,	Zan,	Scirica,	Jethwani,	&	Kinane,	2015).	Ook	ontwikkelen	patiënten	strategieën	die	nuttig	zijn	
voor	andere	patiënten	(Pols,	2014).	Daarnaast	zorgt	het	delen	van	ervaringskennis	ervoor	dat	patiënten	
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betere	besluiten	kunnen	nemen	in	de	dagelijkse	omgang	met	hun	aandoening	(Berkel	van,	Lambooij,	&	
Hegger,	2015;	Kingod	et	al.,	2017).	
	
Bij	het	nemen	van	deze	besluiten	krijgen	patiënten	ermee	te	maken	dat	verschillende	doelen,	taken	en	
waarden	moeilijk	 te	 verenigen	 zijn,	 in	de	 literatuur	ook	wel	 conflicterende	waarden	genoemd	 (Law,	
2010;	Struhkamp,	Mol,	&	Swierstra,	2009).	Tinkering	helpt	bij	het	sluiten	van	compromissen	die	passen	
bij	 de	 individuele	 patiënt	 (Ibid).	 Het	 concept	 tinkering	 (sleutelen/knutselen),	 hierna	 tinkeren,	 is	 een	
continu	 proces	 van	 experimenteren	 (Mol,	 2006b;	 Pols,	 2013,	 2014),	 waarbij	 verschillende	
kenniselementen	 worden	 gecombineerd	 (Mol,	 2006a;	 Pols,	 2013,	 2014).	 Hierdoor	 wordt	
ervaringskennis	opgedaan	die	wordt	vormgegeven	in	het	dagelijks	leven	van	de	patiënt	(Ibid).	Er	is	nog	
weinig	 onderzoek	 gedaan	naar	 het	 tinkeren	 van	 patiënten.	Door	meer	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 tinkeren	
wordt	bekend	wat	patiënten	belangrijk	 vinden	 in	het	 leven	met	de	aandoening	en	kan	meer	 inzicht	
worden	verkregen	in	ervaringskennis.	
	
Het	 tinkeren	 kan	 onderzocht	 worden	 door	 het	 bestuderen	 van	 blogs	 en	 vlogs.	 Dit	 zijn	 actuele	 en	
interessante	uitingsvormen	op	sociale	media	die	in	toenemende	mate	gebruikt	worden	om	ervaringen	
uit	het	dagelijks	leven	te	delen	(Kingod	et	al.,	2017).	Vooral	onder	jongeren	is	het	gebruik	van	sociale	
media	de	laatste	jaren	toegenomen	(Kloosterman	&	van	Beuningen,	2015).	Bekend	is	dat	juist	jongeren	
met	 een	 aandoening	 regelmatig	 berichten	 plaatsen	 op	 sociale	 media	 over	 de	 ervaringen	 met	 hun	
aandoening	(Lewis,	Klineberg,	Towns,	Moore,	&	Steinbeck,	2016).		
In	 dit	 onderzoek	 worden	 blog	 en	 vlogs	 van	 jongeren	 met	 Diabetes	 Mellitus	 (DM)	 onderzocht.	 Die	
doelgroep	 is	 enerzijds	 interessant,	 omdat	 tinkeren	 door	 DM-patiënten	 nog	 niet	 is	 onderzocht.	
Anderzijds	omdat	de	behandeling	voor	DM	voor	een	groot	deel	gericht	is	op	levensstijlveranderingen	
(Nederlands	Huisartsen	Genootschap,	2019;	Thuisarts.nl,	2016).	Het	veranderen	van	 levensstijl	blijkt	
een	proces	van	vallen	en	opstaan	(Peters,	Huisman,	Schoonen,	&	Wolffenbuttel,	2017),	wat	aansluit	bij	
de	ideeën	over	tinkeren.	Dat	verklaart	de	keuze	om	te	onderzoeken	hoe	zij	tinkeren.	

1.1	RELEVANTIE	
	
In	dit	onderzoek	wordt	inzicht	verkregen	in	het	proces	van	tinkeren	als	onderdeel	van	ervaringskennis.	
Dat	is	onderzocht	bij	COPD-patiënten,	maar	nog	niet	bij	patiënten	met	andere	aandoeningen	zoals	DM	
(Pols,	2013).	Die	kennis	helpt	volgens	Pols	(2013)	om	bredere	conclusies	te	kunnen	trekken	over	wat	
voor	patiënten	ervaringskennis	kan	worden	genoemd	en	hoeveel	soorten	hiervan	zijn	(Ibid).	Daarnaast	
adviseren	verscheidene	wetenschappers	om	meer	onderzoek	te	doen	naar	sociale	media,	om	meer	te	
weten	te	komen	over	deze	vindplaats	van	ervaringskennis	(Jung,	Song,	&	Vorderer,	2012;	Pols,	2013,	
2014;	Scheer	van	der	L	et	al.,	2017).	
	
Vanuit	maatschappelijk	perspectief	is	onderzoek	naar	tinkeren	van	belang,	omdat	daarmee	het	inzicht	
wordt	vergroot	in	hoe	patiënten	omgaan	met	de	aandoening	in	de	complexiteit	van	het	dagelijks	leven	
(Callon	&	Rabeharisoa,	2003;	Caron-Flinterman	et	al.,	2005;	Storni,	2013).	Deze	kennis	kan	de	zorg	voor	
DM-patiënten	verrijken	en	beter	laten	aansluiten	bij	hun	behoeften	(Pols,	2013,	2014).		
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1.2	DOELSTELLING	
	
Het	 doel	 van	 dit	 onderzoek	 is	 om	 meer	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 tinkeren	 zodat	 wetenschappers,	
zorgprofessionals	en	beleidsmakers	ervaringskennis	beter	begrijpen	en	op	waarde	kunnen	schatten	om	
zo	de	gezondheidszorg	te	verbeteren.	Door	dit	onderzoek	wordt	meer	inzicht	vergreken	in	het	dagelijks	
leven	van	jongeren	en	wat	voor	hen	belangrijk	is	in	het	leven	met	DM.	Daarnaast	wordt	kennis	verkregen	
over	de	 toegevoegde	waarde	van	sociale	media	bij	het	overdragen	van	ervaringskennis.	De	daaraan	
gekoppelde	onderzoeksvraag	luidt:	
Hoe	tinkeren	jongeren	met	Diabetes	Mellitus	tijdens	het	omgaan	met	hun	aandoening	in	het	dagelijks	

leven	en	welke	lessen	kunnen	daaruit	worden	opgedaan?	

1.3	LEESWIJZER	
	
Dit	onderzoek	heeft	de	volgende	opbouw.	In	Hoofdstuk	2	worden	de	theoretische	concepten	burden	of	
care,	ervaringskennis	en	tinkeren	uitgewerkt.	Vervolgens	wordt	in	Hoofdstuk	3	‘de	methode	waarmee	
dit	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 besproken,	 waarbij	 achtereenvolgens	 de	 volgende	 aspecten	 worden	
besproken:	de	wijze	waarop	blogs	en	vlogs	zijn	geselecteerd,	de	manier	van	het	analyseren	van	de	data,	
op	 welke	 manier	 betrouwbaarheid	 en	 validiteit	 zijn	 gewaarborgd	 en	 worden	 de	 ethische	 aspecten	
besproken.	Daarna	worden	in	Hoofdstuk	4	de	geanalyseerde	blogs	en	vlogs	uitgewerkt	aan	de	hand	van	
de	door	de	theorie	ontstane	topics.	Als	laatste	worden	in	Hoofdstuk	5	de	resultaten	vergeleken	met	de	
gelezen	 literatuur	 waarna	 de	 hoofdvraag	 wordt	 beantwoord	 en	 tot	 slot	 de	 beperkingen	 en	
aanbevelingen	voor	vervolgonderzoek	worden	gegeven.		 	
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2.	THEORETISCH	KADER	
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	op	de	theoretische	concepten	ingegaan	die	al	genoemd	zijn	in	de	inleiding.	Eerst	
wordt	 de	 burden	 of	 care	 toegelicht.	 Daarna	 wordt	 ingegaan	 op	 de	 theoretische	 achtergrond	 en	
betekenis	van	ervaringskennis.	Als	laatste	wordt	ingegaan	op	het	concept	tinkeren.		

2.1	BURDEN	OF	CARE	
	
De	burden	of	care,	in	het	Nederlands	behandellast,	is	een	concept	dat	wordt	gebruikt	om	te	beschrijven	
welke	belasting	de	 chronische	 aandoening	heeft	 op	het	 leven	 van	de	patiënt	 (DT	 Eton	 et	 al.,	 2012;	
Gallacher	et	al.,	2011;	Sav	et	al.,	2013;	Tran	et	al.,	2012).	Deze	last	wordt	deels	veroorzaakt	doordat	
patiënten	 zelfmanagement	 taken,	 bijvoorbeeld	 controleren	 van	 symptomen,	 uitvoeren	 van	 de	
behandeling	en	veranderingen	in	levensstijl,	moeten	uitvoeren	(DT.	Eton	et	al.,	2012;	Gallacher	et	al.,	
2011;	Sav	et	al.,	2013).	Daarnaast	kan	de	burden	of	care	ook	veroorzaakt	worden	door	interacteren	met	
zorgprofessionals	(DT.	Eton	et	al.,	2012;	Gallacher	et	al.,	2011).	De	burden	of	care	heeft	effect	op	het	
functioneren	en	het	welzijn	van	patiënten	(DT.	Eton	et	al.,	2012;	Tran	et	al.,	2012).	
	
De	 burden	 of	 care	 is	 een	 dynamisch	 proces	 dat	 verandert	 door	 nieuwe	 symptomen	 en	
behandelingsopties	waarbij	de	burden	of	care	bestaat	uit	fysieke-,	financiële-,	praktische-	en	emotionele	
aspecten	(Sav	et	al.,	2013).	De	fysieke	aspecten	zijn	bijvoorbeeld	bijwerkingen	van	de	behandeling	zoals	
pijn	 en	 misselijkheid	 (Demain	 et	 al.,	 2015;	 Sav	 et	 al.,	 2013).	 De	 financiële	 aspecten	 gaan	 over	 de	
economische	last	die	de	chronische	aandoening	met	zich	meebrengt	(Sav	et	al.,	2013).	Voorbeelden	van	
praktische	aspecten	zijn	de	hoeveelheid	medicatie,	het	monitoren	van	de	handeling	en	het	aanpassen	
van	levensstijl	(Ibid).	Deze	fysieke-,	financiële-	en	praktische	aspecten	zijn	meestal	niet	doorslaggevend	
als	het	gaat	om	de	ervaring	van	de	burden	of	care,	maar	de	emotionele	aspecten	spelen	vooral	een	
belangrijke	 rol	 (Demain	 et	 al.,	 2015).	Hierbij	worden	 vaak	 negatieve	 emoties	 zoals	 frustratie,	 angst,	
hulpeloosheid,	 schuldgevoelens	 en	 woede	 ervaren	 door	 patiënten	 (Demain	 et	 al.,	 2015;	 Sav	 et	 al.,	
2013).	 Deze	 emotionele	 aspecten	 hebben	 vaak	 negatieve	 gevolgen	 voor	 de	 therapietrouw,	
onafhankelijkheid,	identiteit	en	de	relatie	met	anderen	(Demain	et	al.,	2015).	Ook	kan	de	burden	of	care	
veroorzaakt	worden	 door	 interacties	met	 zorgprofessionals	 doordat	 er	 problemen	 zijn	 in	 de	 relatie	
tussen	 zorgprofessional	 en	 patiënt	 of	 omdat	 er	 gebrek	 is	 aan	 relevante	 informatieverstrekking	met	
betrekking	tot	de	behandeling	en	het	helpen	van	de	zorgprofessional	om	de	behandeling	in	het	dagelijks	
leven	 te	 integreren	 (Sav	 et	 al.,	 2013).	 Patiënten	proberen	de	burden	of	 care	 te	minimaliseren	door	
aanpassingen	te	verrichten	of	door	de	behandeling	niet	na	te	leven	(Demain	et	al.,	2015).	
	
Het	concept	burden	of	care	geeft	dus	inzicht	in	de	impact	die	een	chronische	aandoening	heeft	op	het	
dagelijks	 leven	van	de	patiënt.	Verder	benadrukt	het	dynamische	karakter	van	de	burden	of	care	de	
complexiteit	van	het	hebben	van	een	chronische	aandoening,	omdat	voor	elke	patiënt	het	vermogen	
met	de	aandoening	om	te	gaan	varieert	door	de	tijd	heen	(Sav	et	al.,	2013).	Het	concept	burden	of	care	
benadrukt	dus	een	holistische	en	geïndividualiseerde	zorg	die	voortdurend	inspeelt	op	de	behoefte	van	
de	patiënt	zodat	de	aandoening	kan	worden	ingepast	in	het	dagelijks	leven	(Ibid).	Dit	inpassen	van	de	
aandoening	in	het	dagelijks	doen	patiënten	met	behulp	van	ervaringskennis.		
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2.2	ERVARINGSKENNIS	
	
Zoals	 in	 de	 inleiding	 benoemd,	 is	 participatie	 de	 laatste	 decennia	 een	 belangrijk	 thema	 in	 de	
gezondheidszorg.	 Patiënten	 hebben	 namelijk	 volgens	 de	 wet	 het	 recht	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	
beslissingen	die	hun	 lichaam	en	 leven	beïnvloeden	(Caron-Flinterman	et	al.,	2005).	Participatie	 in	de	
gezondheidszorg	komt	vooral	tot	uiting	door	patiënten	te	stimuleren	om	actief	deel	te	nemen	aan	hun	
eigen	zorgproces	(Ibid).	Daarbij	speelt	het	managen	van	de	aandoening	in	het	dagelijks	leven	–	ook	wel	
zelfmanagement	genoemd	-	een	grote	rol	(HM.		Bovenkamp	van	de	&	Dwarswaard,	2016;	Schermer,	
2009).	Een	van	de	gedachten	achter	participatie	is	dat	patiënten	hun	aandoening	zodanig	managen	dat	
de	kosten	van	de	gezondheidszorg	beheersbaar	blijven	(Pols,	2013;	Trappenburg	et	al.,	2013).	Ook	is	
participatie	 een	 belangrijk	 streven	 in	 de	 gezondheidszorg	 omdat	 het	 ‘stem	 en	 invloed’	 geeft	 aan	
patiënten	 (Haar	 ter,	2016).	Hirschman	 (1970)	omschrijft	dit	als	 ‘voice’	 (stem).	Middels	voice	kunnen	
individuele	voorkeuren	kenbaar	gemaakt	worden	waardoor	de	kwaliteit	van	zorg	verbeterd	kan	worden	
(Hirschman,	1970).	Die	 individuele	voorkeuren	kunnen	onder	andere	ontstaan	omdat	patiënten	over	
een	specifiek	soort	deskundigheid	beschikken	die	is	afgeleid	van	ervaringen	en	manier	van	omgaan	met	
de	 aandoening,	 ook	wel	 ervaringskennis	 genoemd	 (Caron-Flinterman	 et	 al.,	 2005;	 Flinterman	 et	 al.,	
2001;	Pols,	2013,	2014).		
	
Het	 begrip	 ervaringskennis	 is	 in	 de	 literatuur	 niet	 eenduidig	 gedefinieerd	 en	wordt	 in	 verschillende	
contexten	 gebruikt.	 Waar	 onderzoekers	 het	 over	 eens	 zijn	 is	 dat	 patiënten	 over	 specifieke	 kennis	
beschikken,	gebaseerd	op	ervaringen	uit	het	dagelijks	leven	met	de	aandoening	(Caron-Flinterman	et	
al.,	2005;	Flinterman	et	al.,	2001;	Pols,	2013,	2014).	Ervaringskennis	kent	daardoor	een	belevingskant,	
maar	ook	een	kenniskant	(Flinterman	et	al.,	2001;	Storni,	2013).		
	
Verschillende	kenniselementen	worden	bij	ervaringskennis	gebruikt	om	zo		de	aandoening	in	te	passen	
in	 het	 dagelijks	 leven	 (Pols,	 2013,	 2014).	 Deze	 kenniselementen	 zijn	 gekoppeld	 aan	 verschillende	
waarden	die	gegeven	kunnen	worden	aan	‘ziek	zijn’:	disease,	sickness	en	illness	(Frank,	1997).	Aan	deze	
drie	omschrijvingen	van	ziek	zijn	worden	verschillende	kennisaspecten	gekoppeld	en	worden	hieronder	
toegelicht.	Disease	gaat	over	de	medische	kant	van	de	aandoening,	zoals	waargenomen	symptomen	en	
de	 onderliggende	 biomedische	 feiten	 (Frank,	 1997).	 Vanuit	 deze	 omschrijving	 van	 ziekte	 kunnen	
patiënten	ervoor	 zorgen	dat	onderwerpen	die	 zij	belangrijk	 vinden	op	de	onderzoeksagenda	komen	
(Platenkamp,	 2018).	 Dit	 levert	 patiënten	 objectiveerbare	 kennis	 over	 bijvoorbeeld	 de	 oorzaken	 en	
aanpak	van	klachten	op	(Ibid).	De	tweede	omschrijving	van	ziekte,	sickness,	benadrukt	de	sociale	kant	
van	de	aandoening:	de	 rechten,	plichten,	 rol	 van	patiënt	en	de	 invloed	van	omgeving	op	de	patiënt	
(Frank,	1997).	Door	deze	omschrijving	van	ziekte	wordt	kenbaar	gemaakt	dat	problemen	niet	altijd	op	
individueel	niveau	opgelost	kunnen	worden	maar	maakt	ook	duidelijk	hoe	de	samenleving	is	ingericht	
en	welke	 beeldvorming	 hierover	 bestaat	 (Platenkamp,	 2018).	 Bij	 de	 laatste	 omschrijving	 van	 ziekte,	
illness,	wordt	ingegaan	op	hoe	de	aandoening	ervaren	wordt	door	de	patiënt	(Frank,	1997).	Hierdoor	
kan	inzicht	verkregen	worden	in	variatie	van	hoe	patiënten	het	ziek	zijn	ervaren	(Platenkamp,	2018).	
Deze	 drie	 omschrijvingen	 van	 ziekte	 worden	 rond	 de	 ervaringen	 van	 de	 patiënten	 opgebouwd,	
gecombineerd	en	vertaald	voor	gebruik	in	het	dagelijks	leven	(Frank,	1997;	Pols,	2013)		
	
De	tot	stand	gekomen	ervaringskennis	kan	gebruikt	worden	in	biomedisch	onderzoek	(Grier,	Gibson,	
Micciche,	Berry,	&	MacGowan,	2018;	Scheer	van	der	L	et	al.,	2017),	het	maken	van	beleid	(Pols,	2013)	
en	het	kan	gebruikt	worden	om	andere	patiënten	van	te	laten	leren	(Pols,	2013,	2014).	De	verwachting	
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is	 dat	 door	 het	 gebruik	 van	 ervaringskennis	 de	 benadering	 van	 onder	 andere	 diverse	 chronische	
aandoeningen	 vollediger	 en	meer	 holistisch	wordt	 (Storni,	 2013).	Wat	 deze	 ervaringskennis	 precies	
inhoudt	is	nog	onduidelijk.		

2.3	TINKERING	
	
Zoals	 eerder	 beschreven,	 wordt	 ervaringskennis	 van	 patiënten	 gevormd	 in	 het	 omgaan	 met	 de	
aandoening	in	dagelijks	leven	(Pols,	2013,	2014).	Dat	‘ermee	omgaan’	ontstaat	door	middel	van	trial	en	
error	en	wordt	ook	wel	 tinkering	 (sleutelen/knutselen)	 genoemd	 (Ibid),	 hierna	 tinkeren.	Bij	 tinkeren	
worden	verschillende	soorten	kennis	constant	gevormd	en	hervormd	om	te	gebruiken	in	het	dagelijks	
leven	(Mol,	2006a;	Mol,	Moser,	&	Pols,	2010).	Het	begrip	tinkeren	komt	van	de	Franse	term	bricolage	
geïntroduceerd	door	Lévi-Strauss	in	1966	(Pols,	2013).	Bricolage	wordt	gebruikt	om	aan	te	duiden	dat	
iemand	met	zijn	handen	werkt,	een	ambachtsman	(Ibid).	Deze	term	betekent	in	het	Nederlands	doen	
en	in	het	Engels	do	it	yourself	(Ibid).	Dit	zelf	doen	van	patiënten,	tinkeren,	wordt	veel	gebruikt	om	de	
‘goede’	(chronische)	patiëntenzorg	mee	te	beschrijven	en	analyseren	waarbij	rekening	wordt	gehouden	
met	de	complexiteit	van	de	dagelijkse	praktijk	(Mol	et	al.,	2010).		
	
Deze	 dagelijkse	 complexiteit	 komt	 in	 het	 dagelijks	 leven	 bij	 patiënten	 naar	 voren	 doordat	 zij	 met	
verschillende	vaak	tegenstrijdige	doelen,	taken	en	waarden	proberen	om	te	gaan.	Dit	belicht	een	ander	
aspect	van	tinkeren,	namelijk	het	omgaan	met	conflicterende	waarden	zodat	die	passen	in	het	leven	
van	de	patiënt	(Law,	2010;	Struhkamp	et	al.,	2009).	Bijvoorbeeld	meneer	Mulder	die	alleen	woont	en	
last	heeft	van	een	neurologische	aandoening.	Hij	 is	 in	staat	 is	om	op	zijn	eigen	tempo	noodzakelijke	
alledaagse	activiteiten	uit	te	voeren	zoals	wassen,	huishoudelijke	taken	en	boodschappen	halen.	Deze	
taken	zijn	uitputtend	en	vormen	een	probleem	wanneer	hij	rugpijn	heeft	waardoor	hij	deze	taken	niet	
meer	kan	uitvoeren.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	hij	zijn	rug	niet	te	veel	belast	moet	hij	voorkomen	zijn	
rolstoel	in	de	auto	te	tillen,	maar	hij	wil	autorijden	om	andere	mensen	te	kunnen	ontmoeten.	Hierbij	
ontstaat	een	dilemma,	want	autorijden	en	het	huishouden	doen	zijn	samen	te	belastend	voor	zijn	rug,	
maar	meneer	Mulder	is	niet	bereid	om	een	van	beide	op	te	geven.	Dus	probeert	hij	toch	beide	te	doen.	
Om	 dit	 conflict	 op	 te	 lossen	 vraagt	 meneer	 Mulder	 aan	 zorgprofessionals	 of	 er	 technische	
(hulpmiddelen)	 zijn	 die	 extra	 ondersteuning	 kunnen	 bieden	 en	 of	 er	 oefeningen	 zijn	 voor	 zijn	 rug.	
(Struhkamp	et	al.,	2009)		
	
Hierbij	is	de	uitdaging	om	tegenstijdige	activiteiten	met	elkaar	te	verzoenen	(Ibid).	Daarbij	helpt	tinkeren	
om	 compromissen	 te	 sluiten	 tussen	 deze	 doelen	 die	 logischerwijs	 niet	 verenigbaar	 zijn	 (Law,	 2010;	
Struhkamp	et	al.,	2009).	Hierbij	zorgt	tinkeren	ervoor	dat	experimenteel	verschillende	waarden,	taken	
en	doelen	naast	elkaar	worden	geplaatst,	ondanks	dat	deze	onderling	voor	spanningen	en	conflicten	
zorgen	 (Ibid).	 In	 het	 voorbeeld	 van	 meneer	Mulder	 is	 dit	 experimenteren	 te	 zien	 doordat	 meneer	
Mulder	aan	zorgprofessionals	vraagt	om	advies	om	zo	te	kijken	of	hij	in	het	dagelijks	leven	autorijden	
en	het	huishouden	doen	toch	met	elkaar	kan	combineren	(Struhkamp	et	al.,	2009).	Doordat	tinkeren	
deze	conflicterende	waarden	zo	coördineert	worden	ze	bruikbaar	gemaakt	voor	het	dagelijks	leven	van	
de	patiënt	(Law,	2010;	Pols,	2013;	Struhkamp	et	al.,	2009).	Dit	is	een	continu	proces,	omdat	het	vaak	
moeilijk	is	om	vast	te	stellen	wat	te	doen	in	een	bepaalde	situatie	(Mol	et	al.,	2010;	Pols,	2013).	Als	dit	
duidelijk	geworden	is,	verandert	er	vaak	iets	in	de	dagelijkse	praktijk	waardoor	tinkeren	nodig	is	voor	de	
nieuwe	situatie	(Ibid).	
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Met	 name	 in	 de	 arts-patiëntrelatie	 wordt	 het	 concept	 tinkeren	 veel	 gebruikt,	 waarbij	 dit	 ook	 wel	
dokteren	wordt	genoemd	(Law,	2010;	Mol,	2006b;	Struhkamp	et	al.,	2009).	Naast	de	arts-patiëntrelatie	
vindt	 tinkeren	 ook	 plaats	 buiten	 de	 behandelkamer	 door	 de	 patiënt	 zelf	 en	 ook	 doordat	 patiënten	
onderling	contact	hebben.	In	beide	situaties	wordt	kennis	vormgegeven	zodat	het	past	in	het	leven	met	
de	 aandoening	 (Mol,	 2006a;	 Pols,	 2013,	 2014).	 Deze	 twee	 vormen	 van	 tinkeren	worden	 hieronder	
toegelicht.		

2.3.1	TINKEREN	IN	ARTS-PATIËNTRELATIE	
	
Het	concept	tinkeren	in	de	arts-patiëntrelatie	heeft	als	doel	om	meer	inzicht	te	geven	in	de	relatie	tussen	
arts	en	patiënt	 in	de	behandelkamer	(Mol,	2006b;	Mol	et	al.,	2010;	Struhkamp	et	al.,	2009).	Arts	en	
patiënt	gebruiken	diverse	kenniselementen	zoals	biomedische	kennis,	medische	testen	en	voorkeuren	
en	behoeften	van	de	patiënt	(Pols,	2013).	Deze	combineren	zij	op	een	creatieve	manier,	zodat	er	zorg	
geleverd	wordt	die	past	bij	het	leven	van	de	patiënt	(Mol,	2006b;	Struhkamp	et	al.,	2009)	en	helpt	in	
het	 omgaan	 met	 conflicterende	 waarden	 (Law,	 2010;	 Struhkamp	 et	 al.,	 2009;	 Wallenburg,	 Bont,	
Heineman,	 Scheele,	&	Meurs,	 2013).	Dat	 vraagt	 van	de	arts	dat	hij1	de	 situatie	op	een	 creatieve	en	
verstandige	manier	op	elkaar	afstemt,	totdat	het	past	in	het	leven	van	de	patiënt	(Mol,	2006b).	Neem	
bijvoorbeeld	de	diabetespatiënt	meneer	Jansen	die	al	een	tijd	diabetes	heeft	en	begint	te	wennen	aan	
zijn	ziekte.	De	arts	legt	meneer	Jansen	uit	dat	strakke	regulering	zijn	gezondheid	op	lange	termijn	zal	
verbeteren.	Meneer	Jansen	is	het	hier	mee	eens	en	belooft	zijn	bloedsuikerspiegel	de	komende	drie	
weken	 bij	 te	 houden.	 Drie	 weken	 later	 blijkt	 dat	 meneer	 Jansen	 zijn	 bloedsuikerspiegel	 niet	 heeft	
bijgehouden.	De	taak	van	de	arts	is	om	erachter	te	komen	waarom	meneer	Jansen	er	mee	instemde	om	
zijn	bloedsuiker	bij	te	houden	er	hier	toch	niet	in	slaagde.	Hierbij	zijn	veel	details	om	rekening	mee	te	
houden.	Misschien	snapte	meneer	Jansen	de	uitleg	niet,	vindt	hij	het	meetapparaat	te	klein	voor	zijn	
grote	vingers,	kan	hij	de	cijfers	op	het	scherm	niet	goed	lezen	of	misschien	werkt	hij	als	bouwvakker	en	
zijn	er	niet	genoeg	toiletten	in	de	buurt	om	zich	in	terug	te	trekken	om	zijn	bloedsuiker	te	kunnen	meten.	
Vrijwel	alle	variabelen	in	het	leven	van	meneer	Jansen	kunnen	ervoor	zorgen	dat	hij	zijn	bloedsuiker	niet	
gemeten	heeft.	De	zorgprofessional	gaat	op	zoek	(tinkeren)	naar	welke	van	deze	details	relevant	zijn	
om	vervolgens	een	manier	te	vinden	zodat	meneer	Jansen	de	aandoening	kan	inpassen	in	zijn	dagelijks	
leven.	(Ibid)		
	
Verschillende	 onderzoeken	 bevestigend	 dat	 er	 in	 de	 arts-patiëntrelatie	 getinkerd	 wordt.	 Deze	
onderzoeken	 zijn	 gedaan	 in	 verschillende	 zorg	 situaties	 zoals:	 zorgprofessionals	 voor	 de	 chronische	
aandoening	diabetes	(Mol,	2006a,	2006b),	zorgprofessionals	in	de	ouderenzorg	(H.	Bovenkamp	van	de,	
Stoopendaal,	van	Bochove,	Hoogendijk,	&	Bal,	2018),	maatschappelijk	werkers	(Nygaard-Christensen,	
Bjerge,	&	Oute,	2018)	en	zorgprofessionals	voor	neurologische	aandoeningen	(Struhkamp	et	al.,	2009).	
Ook	 bevestigd	 onderzoek	 dat	 tinkeren	 helpt	 omgaan	 met	 conflicterende	 waarden.	 Hiernaar	 is	
onderzoek	gedaan	in	de	zorg	voor	neurologische	aandoeningen	(Struhkamp	et	al.,	2009)	en	de	zorg	in	
academische	ziekenhuizen	(Wallenburg	et	al.,	2013).	
	 	

																																																													
1	Waar	hij	wordt	gezegd	kan	ook	zij	worden	geïnterpreteerd.	
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2.3.2	TINKEREN	DOOR	DE	PATIËNT		
	
Naast	tinkeren	in	de	arts-patiëntrelatie	tinkeren	patiënten	buiten	de	spreekkamer	dagelijks	om	met	hun	
aandoening	om	te	gaan	en	deze	in	te	passen	in	het	dagelijks	leven	(Pols,	2013).	Hiernaar	is	nog	weinig	
onderzoek	verricht.	Een	van	de	pioniers	op	dat	gebeid	is	Pols	(Pols,	2013,	2014).	Pols	beschrijft	tinkeren	
als	 zoektocht	 van	patiënten	om	conflicterende	waarden	bij	 elkaar	proberen	 te	brengen(Pols,	 2013).	
Hierbij	verzamelen	patiënten	kennis	uit	verschillende	kennisbronnen	zoals	eigen	ervaringen,	medische	
testen	en	wetenschappelijke	kennis	(Ibid).	Patiënten	sleutelen,	combineren	en	coördineren	de	kennis	
om	te	kunnen	gebruiken	in	het	dagelijks	leven	met	de	aandoening	(Ibid).	Daardoor	ontstaan	toepasbare	
strategieën	voor	het	dagelijks	leven	(Ibid).	Bijvoorbeeld	een	moeder	die	COPD-patiënt	is,	houdt	van	een	
schoon	en	opgeruimd	huis	en	daarnaast	graag	met	haar	twee	kleine	kinderen	speelt.	Ze	moet	manieren	
vinden	om	deze	twee	aspecten	van	haar	leven	te	coördineren,	aangezien	zij	door	haar	aandoening	niet	
altijd	 genoeg	 energie	 heeft	 voor	 beide	 activiteiten.	 Daarnaast	 moet	 zij	 kennis	 verzamelen	 en	
vaardigheden	ontwikkelen	om	in	specifieke	situaties	te	kunnen	handelen	zodat	zowel	het	huishouden	
als	 het	 opvoeden	 van	 en	 spelen	 met	 haar	 kinderen	 geregeld	 worden.	 Hierbij	 speelt	 een	 mix	 van	
medische	en	niet-medische	kennis	en	variabelen	een	rol	namelijk:	het	functioneren	van	de	longen,	haar	
kinderen	en	liefde	voor	een	schoon	huis.	Deze	variabelen	moeten	worden	gecoördineerd	in	het	dagelijks	
leven	(Ibid).	Als	echter	strategieën	niet	meer	bruikbaar	zijn,	moeten	patiënten	sleutelen	(tinkeren)	om	
nieuwe	strategieën	te	ontwikkelen	die	hen	helpen	omgaan	met	de	aandoening	in	het	dagelijks	leven	
(Pols,	2013).	Dit	is	een	continu	proces	waarbij	strategieën	op	het	ene	moment	helpend	kunnen	zijn	en	
op	een	ander	moment	moeten	worden	aangepast,	aangezien	strategieën	niet	meer	passend	zijn	in	het	
dagelijks	leven	(Ibid).			
	
De	 strategieën	die	worden	opgedaan	worden	ook	weer	doorgegeven	aan	 lotgenoten	door	elkaar	 te	
ondersteunen	en	elkaar	advies	te	geven	(Pols,	2013).	Een	voorbeeld	hiervan	is	dat	de	COPD-patiënten	
elkaar	praktische	strategieën	gaven	om	kortademigheid	te	verlichten	(Ibid).	Deze	strategieën	bleven	wel	
binnen	de	vriendenkring	van	de	community	die	Pols	onderzocht	(Ibid).		
	
Daarnaast	 gaat	 een	 veel	 gebruikte	 toepassing	 van	 tinkeren	 over	 hoe	 er	 gesleuteld	 wordt	 en	
aanpassingen	gedaan	worden	aan	(technologische)	hulpmiddelen	om	deze	bruikbaar	te	maken	in	de	
dagelijkse	praktijk	(Berg,	1977;	Pols	&	Willems,	2011;	Winance,	2010).	Hierdoor	wordt	door	middel	van	
tinkeren	ontdekt	wat	in	de	praktijk	het	beste	werkt	in	specifieke	situatie	(Struhkamp	et	al.,	2009).	Een	
voorbeeld	 hiervan	 is	 het	 proces	 van	 hoe	 een	 rolstoel	 wordt	 aangepast	 zodat	 deze	 aansluit	 bij	 de	
gebruiker	waarbij	de	aanmeting	van	de	rolstoel	getest	en	geëxperimenteerd	wordt	om	zo	erachter	te	
komen	wat	werkt	 en	welke	aanpassingen	er	moeten	worden	gedaan	aan	de	 rolstoel.	Door	op	deze	
manier	te	tinkeren	wordt	duidelijk	welke	rolstoel	met	zijn	vormgegeven	(on)mogelijkheden	het	beste	
past	 bij	 de	 beleving	 en	 voorwaarden	 van	 de	 persoon	 (Winance,	 2010).	 Hierbij	 passen	 patiënten	 de	
technologie	aan	naar	de	specifieke	context	en	tegelijkertijd	voegen	patiënten	zich	naar	de	materialen	
en	technologieën	die	in	een	bepaalde	context	voorhanden	zijn	(Mol	et	al.,	2010).		
	
Tinkeren	 is	 onderzocht	 bij	 COPD-patiënten	 (Pols,	 2013,	 2014),	 maar	 nog	 niet	 voor	 andere	
patiëntengroepen.	Door	meer	inzicht	te	krijgen	in	tinkeren	door	patiënten	in	het	dagelijks	leven,	wordt	
bekend	wat	patiënten	belangrijk	vinden	in	het	leven	met	een	aandoening.	Daarnaast	kan	meer	inzicht	
worden	verkregen	worden	over	ervaringskennis.		
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2.4	SAMENVATTING	
	
Er	is	in	de	gezondheidszorg	steeds	meer	aandacht	voor	de	participatie	van	patiënten.	Dat	komt	tot	uiting	
in	 het	 zelf	managen	 van	 de	 aandoening	waarbij	 patiënten	 steeds	meer	 hun	 individuele	 voorkeuren	
kenbaar	kunnen	maken.	Daarnaast	kan	het	participeren	van	patiënten	ervoor	zorgen	dat	de	kwaliteit	
van	 zorg	 verbetert.	De	aandoening	en	dit	participeren	kan	onder	andere	 zorgen	voor	een	bepaalde	
burden	of	care.	Om	hiermee	om	te	gaan	in	het	dagelijks	leven	beschikken	patiënten	onder	andere	over	
specifieke	ervaringskennis.	Ervaringskennis	kent	echter	geen	eenduidige	definitie,	maar	gaat	over	het	
vormen	 en	 hervormen	 van	 kennis,	 die	 bruikbaar	 is	 voor	 het	 leven	 van	 elke	 dag.	Onderdeel	 van	 die	
ervaringskennis	is	het	tinkeren.	Bij	tinkeren	wordt	geëxperimenteerd	om	in	het	dagelijks	leven	met	de	
aandoening	 en	 conflicterende	 waarden	 die	 daarbij	 een	 rol	 spelen	 om	 te	 gaan.	 Tinkeren	 kan	 zowel	
plaatsvinden	 in	 de	 arts-patiëntrelatie	 als	 door	 de	 patiënt	 zelf.	 Hoe	 het	 tinkeren	 door	 patiënten	 zelf	
precies	plaatsvindt,	is	nog	onduidelijk	en	moet	blijken	uit	het	empirische	deel	van	deze	studie.	
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3.	STRATEGIE	
	
Hierna	wordt	ingegaan	op	de	strategie	waarmee	de	onderzoeksvraag	wordt	onderzocht.		

3.1	STUDIE	DESIGN	
	
Om	de	onderzoeksvraag	te	beantwoorden	is	gekozen	voor	een	kwalitatieve	onderzoeksopzet.	Enerzijds	
omdat	kwalitatief	onderzoek	zich	richt	op	het	begrijpen	hoe	de	wereld	en	de	mensen	die	daar	in	leven	
in	elkaar	zit	(Green	&	Thorogood,	2004).	Dit	onderzoek	wil	het	omgaan	met	DM	in	het	dagelijks	leven	
van	 jongeren	 onderzoeken.	 Anderzijds	 omdat	 kwalitatief	 onderzoek	 zich	 richt	 op	 het	 begrijpen	 van	
sociale	processen	en	de	beleving	van	betrokken	personen	 (Mortelmans,	2013).	 In	aanvulling	daarop	
zegt	Mortelmans	(2013)	ook	dat	ervaringsgerichte	onderzoeksvragen	zich	lenen	voor	een	kwalitatieve	
onderzoeksopzet	(Ibid).	Daarnaast	wordt	door	kwalitatief	onderzoek	de	bestaande	concepten,	tinkeren	
en	ervaringskennis	aangevuld	en	verrijkt	(Ibid).		
	
Om	 de	 onderzoeksvraag	 te	 beantwoorden	 zijn	 ervaringsverhalen	 op	 sociale	 media	 platformen	
geanalyseerd.	 Hiervoor	 is	 gekozen,	 omdat	 op	 sociale	 media	 een	 rijke	 databron	 met	 persoonlijke	
verhalen	over	 levensgebeurtenissen	 in	de	vorm	van	blogs	en	vlogs	 te	 vinden	 zijn	 (Caplan,	Purser,	&	
Kindle,	2017).	
	
Een	 blog	 (officieel	 weblog)	 is	 een	website	 waarop	met	 regelmaat	 korte	 verhalen	 en	 foto’s	 worden	
geplaatst	uit	het	dagelijks	leven	(Dale.,	2019b).	Vlogs	zijn	video’s	over	dagelijkse	gebeurtenissen	van	een	
persoon	(Dale.,	2019a).	Blogs	en	vlogs	worden	in	toenemende	mate	door	jongeren	–	ook	die	met	een	
aandoening	–	gebruikt	(Kloosterman	&	van	Beuningen,	2015;	Lewis	et	al.,	2016).	Jongeren	delen	in	blogs	
en	vlogs	informatie,	kennis	en	ervaringen	(Lewis	et	al.,	2016)	om	hiermee	zichzelf	te	kunnen	uiten	en	
hun	identiteit	op	te	bouwen	(Deogracias,	2015).	Blogs	en	vlogs	geven	dus	een	beeld	over	het	leven	van	
de	jongere	met	een	aandoening	en	het	proces	van	tinkeren	in	het	dagelijks	leven.	
	
Blogs	en	vlogs	kunnen	zowel	passief	als	actief	gelezen	dan	wel	gekeken	worden.	De	passieve	vorm	is	als	
een	jongeren	de	blog	of	vlog	alleen	bekijkt	zonder	hierop	een	reactie	te	geven.	Daarentegen	is	het	een	
actieve	vorm	als	er	interactie	door	middel	van	het	geven	van	reacties	plaats	vindt	bij	een	blog	of	vlog.	
Het	is	bekend	dat	in	de	blogs	en	vlogs	van	jongeren	die	vertellen	over	hun	aandoening	interactie	plaats	
vindt	 van	 lotgenoten	 over	 het	 dagelijks	 leven	met	 de	 aandoening	 (Branthwaite	 &	 Patterson,	 2011;	
Kingod	et	al.,	2017).	Het	analyseren	van	reacties	geeft	inzicht	in	de	manier	waarop	kennis	en	ervaringen	
kunnen	worden	uitgewisseld	 tussen	 lotgenoten	en	welke	 invloed	 reacties	hebben	 in	het	proces	van	
tinkeren	van	jongeren	met	DM.		
	
Er	zijn	verschillende	platformen	waarop	blogs	en	vlogs	worden	gepresenteerd.	Dit	onderzoek	richt	zich	
op	de	platformen:	YouTube	en	 Instagram.	Voor	YouTube	 is	gekozen,	omdat	dit	het	meest	gebruikte	
platformen	is	waarop	vlogs	geplaats	worden	en	populair	is	onder	jongeren	(Veer	van	der,	Sival,	&	van	
der	Meer,	 2016).	 Voor	 Instagram	 is	 gekozen,	 omdat	 dit	 het	 snelst	 groeiende	platform	 voor	 blogs	 is	
waarvan	52%	van	alle	jongeren	gebruik	maakt	(Ibid).		
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3.2	DOELGROEP	
	
DM	 is	 een	 chronische	aandoening	waarbij	 er	 iets	mis	 is	met	de	 insulineregulatie	 van	de	alvleesklier	
waardoor	de	bloedsuikerspiegel	niet	goed	gereguleerd	kan	worden	(Thuisarts.nl,	2016).	Diabetes	kent	
twee	typen.	Type	1	is	een	auto-immuunziekte	die	ontstaat	doordat	het	menselijk	lichaam	te	weinig	of	
helemaal	geen	insuline	aanmaakt	(Ibid).	Type	2	ontstaat	vaak	als	gevolg	van	overgewicht	waardoor	de	
geproduceerde	insuline	niet	effectief	gebruikt	wordt	(Ibid).	Onbehandelde	of	niet	goed	gereguleerde	
bloedsuikers	 kunnen	 leiden	 tot	nieraandoeningen,	hart-	 en	 vaatziekten,	blindheid	en	amputatie	 van	
ledematen	(Nederlands	Huisartsen	Genootschap,	2019;	Thuisarts.nl,	2016).		
	
In	2016	was	diabetes	doodsoorzaak	nummer	zeven	in	de	wereld	(World	Health	Organisation,	2019).	In	
2016	waren	er	naar	schatting	1.1	miljoen	DM-patiënten	in	Nederland	(Peters	et	al.,	2017)	en	in	2017	
zijn	 er	 60.200	 nieuwe	 patiënten	 gediagnostiseerd	 (Nielen,	 Poos,	 &	 Baan,	 2019).	 Hiervan	 wordt	 de	
economische	last	in	2015	in	Nederland	1,6	miljard	euro	(Slobbe,	Ramjiawan,	&	Verweij,	2018).	Onder	
jongeren	is	DM	na	astma	de	meest	voorkomende	chronische	aandoening	(Baan,	2019).		
	
Deze	doelgroep	is	interessant	omdat	tinkeren	door	patiënten	zelf	nog	niet	is	onderzocht	voor	patiënten	
met	 DM.	 Daarnaast	 is	 ook	 nog	 nooit	 specifiek	 onderzoek	 gedaan	 naar	 het	 tinkeren	 van	 jongeren.	
Daarnaast	is	het	onderzoeken	van	de	chronische	aandoening	DM	interessant,	omdat	het	inpassen	van	
DM	in	het	dagelijks	leven	grote	impact	heeft	op	de	leefstijl	(Nederlands	Huisartsen	Genootschap,	2019;	
Thuisarts.nl,	 2016).	 Er	 dient	 namelijk	 gelet	 te	 worden	 op	 de	 koolhydraatinname,	 omdat	 deze	
bloedsuikerpieken	 veroorzaakt	 (Ibid).	 Om	 dit	 te	 voorkomen	 wordt	 aangeraden	 om	 een	 gezonde	
levensstijl	 aan	 te	 houden	 en	 ongezond	 (suikerrijk)	 voedsel	 te	 mijden	 (Ibid).	 Het	 veranderen	 van	
levensstijl	 blijkt	 een	proces	 van	 vallen	en	opstaan	 (Peters	 et	 al.,	 2017).	Dit	 sluit	 aan	bij	 het	 concept	
tinkeren,	aangezien	hierbij	waarschijnlijk	geëxperimenteerd,	getinkerd,	wordt	om	in	het	dagelijks	leven	
met	de	aandoening	om	te	kunnen	gaan.		

3.3	DATA	VERZAMELING	
	
Voor	het	selecteren	van	blogs	en	vlogs	zijn	op	Instagram	en	YouTube	zoektermen	gebruikt,	zie	bijlage	
1.	 Aan	 de	 hand	 van	 deze	 zoektermen	 zijn	 bloggers	 en	 vloggers	 met	 DM	 gevonden.	 Middels	 de	
aanbevelingen	van	Instagram	en	YouTube	op	basis	van	de	zoekgeschiedenis	zijn	nog	meer	bloggers	en	
vloggers	geselecteerd.	Zo	zijn	door	middel	van	de	sneeuwbal-methode	nog	meer	bloggers	en	vloggers	
met	 DM	 gevonden	 (Green	 &	 Thorogood,	 2004;	 Haar	 ter,	 2016;	 Jung	 et	 al.,	 2012).	 Om	 vervolgens	
expliciet	 te	 selecteren	 zijn	 er	 een	 aantal	 inclusiecriteria	 geformuleerd	 die	 zijn	 ingegeven	 door	 de	
onderzoeksvraag.	 Allereerst	 is	 gekeken	 of	 de	 bloggers	 en	 vloggers	 in	 de	 leeftijd	 categorie	 jongeren	
vielen	waarbij	in	dit	onderzoek	onder	jongeren	de	leeftijd	van	12	tot	30	jaar	wordt	verstaan.	Daarnaast	
is	gekeken	of	de	jongere	de	Nederlandse	nationaliteit	heeft.	Voor	deze	afbakening	is	gekozen	vanwege	
de	 beperkte	 tijd	 van	 dit	 onderzoek.	 Daarnaast	 is	 voor	 een	 evenredige	 verdeling	 van	mannelijke	 en	
vrouwelijke	bloggers	en	vloggers	gekozen	mochten	er	verschillen	zijn	tussen	mannen	en	vrouwen.	Dit	
om	een	zo	volledig	mogelijk	beeld	te	krijgen	van	hoe	jongeren	omgaan	met	DM	in	het	dagelijks	leven.	
Bij	de	blogs	zijn	dat	drie	vrouwen	en	drie	mannen	geworden.	Bij	de	vlogs	is	hiervan	afgeweken	omdat	
er	geen	derde	Nederlandse	mannelijke	vlogger	te	vinden	was	op	YouTube.	De	keuze	is	toen	gemaakt	
om	nog	een	vrouwelijke	 vlogger	 te	 includeren	en	 zijn	er	dus	 vlogs	 van	 twee	mannen	en	4	 vrouwen	
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geanalyseerd.	Als	laatste	is	bij	elke	blogger	apart	gekeken	welke	blogs	de	meeste	reacties	hadden	en	
deze	zijn	uitgekozen	om	te	analyseren,	met	een	minimum	van	10	reacties.	Hiervoor	is	gekozen,	omdat	
deze	blogs	de	meeste	informatie	geven	voor	dit	onderzoek.	Bij	de	vlogs	was	deze	criteria	niet	passend,	
omdat	 een	 aantal	 vloggers	weinig	 tot	 geen	 reacties	 kregen	op	de	 vlogs.	Om	deze	 reden	 is	 bij	 vlogs	
geselecteerd	op	het	aantal	weergaven	van	500	views	van	de	vlog.	Voor	deze	inclusiecriteria	is	gekozen	
aangezien	het	aantal	weergaven	iets	vertelt	over	de	reikwijdte	van	de	vlog.	Als	laatste	zijn	blogs	en	vlogs	
die	gesponsorde	producten	omvatten,	geëxcludeerd	uit	dit	onderzoek.	Dit	is	gedaan	door	te	kijken	of	
bloggers	en	vloggers	expliciet	de	naam	van	een	bedrijf	noemen.	Hierdoor	zijn	influencers	die	reclame	
maken	voor	bepaalde	producten	of	hulpmiddelen	niet	meegenomen	 in	dit	onderzoek	(Poel	van	der,	
2016)	en	wordt	er	vanuit	gegaan	dat	de	uitspraken	die	 respondenten	doen	niet	beïnvloed	zijn	door	
anderen.		
	
Hierna	werden	blogs	en	vlogs	geanalyseerd	totdat	saturatie	werd	bereikt	(Green	&	Thorogood,	2004;	
Halaweh,	2018).	Na	het	analyseren	van	11	geschikte	bloggers	en	vloggers	met	18	blogs	en	9	vlogs	werd	
saturatie	bereikt.	In	bijlage	2	zijn	de	kenmerken	van	respondenten	te	vinden.	

3.4	DATA-ANALYSE		
	
Allereerst	 zijn	de	blogs	en	vlogs	verzameld	aan	de	hand	van	de	 inclusiecriteria.	De	blogs	en	reacties	
daarop	zijn	gedownload	naar	een	word	document	(Caplan	&	Purser,	2017).	De	vlogs	van	YouTube	zijn	
door	middel	van	thick-description	getranscribeerd	zodat	er	een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	video	
is	ontstaan,	waardoor	de	bredere	context	van	sociale	gedragingen	kon	worden	geanalyseerd	(Green	&	
Thorogood,	2004).	Tijdens	het	verzamelen	van	de	data	viel	op	dat	onder	de	vlogs	vaak	een	begeleidende	
tekst	 wordt	 geschreven.	 Deze	 tekst	 is	 ook	 meegenomen	 in	 de	 analyse,	 omdat	 deze	 aanvullende	
informatie	bevat	over	het	thema	en	motivatie	van	het	maken	van	de	vlog.		
	
Daarna	 is	 door	 het	 systematisch	 vergelijken	 van	 blogs	 en	 vlogs	 de	 pluraliteit	 van	 het	 tinkeren	
blootgelegd.	Dit	is	gedaan	door	het	empirische	materiaal	te	analyseren	aan	de	hand	van	de	topiclijst.	
Die	topics	zijn	gemaakt	aan	de	hand	van	de	onderzochte	literatuur	(Green	&	Thorogood,	2004).	Tijdens	
het	 analyseren	 kwam	 naar	 voren	 dat	 jongeren	 vaak	 bloggen	 en	 vloggen	 over	 de	 impact	 die	 de	
aandoening	heeft	in	het	dagelijks	leven.	Om	deze	reden	is	daarover	literatuur	gezocht	en	is	de	topiclijst,	
zie	bijlage	3,	hierop	aangepast.	De	volgende	topics	zijn	hieruit	ontstaan:	1.	Algemene	gegeven	zoals:	
met	welk	 doel	 bloggen	 en	 vloggen	 jongeren	met	DM	en	wat	 is	 de	 basishouding	 bij	 het	 bloggen	 en	
vloggen;	2.	Welke	burden	of	care	heeft	de	aandoening	op	de	 jongeren;	3.	De	strategie	die	 jongeren	
gebruiken	om	met	de	aandoening	om	te	gaan;	4.	Welke	conflicterende	waarden	zijn	te	vinden	in	blogs	
en	vlogs;	5.	Welke	kenniselementen	worden	gebruikt;	6.	Reacties	op	blogs	en	vlogs.		
	
Met	 de	 zo	 ontstane	 combinatie	 van	 topics	 zijn	 de	 18	 blogs	 en	 9	 vlogs	 deductief	 geanalyseerd	 en	
gecodeerd.	Hierbij	is	overzicht	verkregen	door	het	programma	Excel	te	gebruiken.	Voor	elk	topic	is	een	
apart	 tabblad	 gemaakt.	 In	 elk	 tabblad	 zijn	 citaten	 met	 dezelfde	 codes	 ondergebracht.	 Door	 axiaal	
coderen	 zijn	 fragmenten	 met	 dezelfde	 codes	 vergeleken	 en	 zijn	 overeenkomsten	 en	 verschillen	
vastgesteld.	Als	laatste	zijn	thema’s	geclusterd	en	verbonden	tot	een	theorie	door	middel	van	selectieve	
codering.	 (Caplan	 et	 al.,	 2017;	Mortelmans,	 2013)	 Deze	manier	 van	 analyseren	 is	 ook	 door	 andere	
onderzoekers	die	sociale	media	onderzochten	toegepast	(Branthwaite	&	Patterson,	2011;	Caplan	et	al.,	
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2017;	Halaweh,	2018).	Verdere	analyse	heeft	plaatsgevonden	door	die	topics	te	vergelijken	per	sociale	
media	 platform.	Dat	 is	 interessant	 omdat	 blogs	 en	 vlogs	 qua	 vorm	 verschillen	 en	 daardoor	 ander	
onderzoeksmateriaal	opleveren.		
	
De	uitwerking	van	het	hoofdstuk	‘Resultaten’	is	opgebouwd	aan	de	hand	van	het	theoretisch	kader	en	
de	 topiclijst	 waarbij	 het	 eerste	 van	 algemene	 aard	 is	 en	 het	 tweede	 inzoomt	 op	 de	 impact	 van	 de	
aandoening	 in	het	dagelijks	 leven.	Daarna	wordt	besproken	hoe	 jongeren	met	DM	met	deze	 impact	
omgaan	 in	 het	 dagelijks	 leven:	 kenniselementen,	 experimenteren	 en	 omgaan	 met	 conflicterende	
waarden.	 Dan	wordt	 de	 relatie	met	 zorgprofessionals	 besproken.	 Tot	 slot	wordt	 besproken	wat	 de	
invloed	 van	 reacties	 is	 op	 het	 uitwisselen	 van	 ervaringskennis.	 Daarnaast	 zijn	 in	 het	 hoofdstuk	
‘Resultaten’	de	citaten	gereduceerd	voor	de	leesbaarheid	en	is	er	zijn	er	afkortingen	gemaakt	voor	de	
respondenten	en	de	blog	of	vlog	die	hierbij	hoort.	De	afkortingen	zijn	terug	te	vinden	in	bijlage	4.	

3.5	BETROUWBAARHEID	EN	VALITITEIT	
	
De	betrouwbaarheid	van	dit	onderzoek	wordt	gewaarborgd	door	voorafgaand	aan	het	onderzoek	de	
aanpak,	 doelgroep	 DM	 en	 selectie	 van	 bloggers	 en	 vloggers	 te	 definiëren	 (Mortelmans,	 2013).	
Daarnaast	 wordt	 de	 betrouwbaarheid	 verhoogd	 doordat	 met	 peers	 kritisch	 is	 gesproken	 over	 de	
onderzoeksopzet,	topiclijst	en	analyse	van	het	onderzoek.	Ook	wordt	de	betrouwbaarheid	gewaarborgd	
doordat	 de	 het	 transcript	 terug	 te	 vinden	 is	 op	MyPapers	 en	 de	 topiclijst	 in	 bijlage	 3	 (Aken	 van	&	
Andriessen,	2011;	Zwieten	van	&	Willems,	2004).	Tot	slot	zijn	er	citaten	uit	het	transcript	gebruikt	om	
bepaalde	thema’s	te	belichten	in	het	hoofdstuk	‘Resultaten’,	zodat	de	lezer	kan	zien	hoe	de	onderzoeker	
de	data		geïnterpreteerd	heeft	(Caplan	et	al.,	2017;	Green	&	Thorogood,	2004).		
	
De	validiteit	wordt	gewaarborgd	door	vanuit	verschillende	invalshoeken	de	blogs	en	vlogs	te	analyseren,	
door	 middel	 van	 het	 analyseren	 van	 topics	 die	 ontstaan	 zijn	 vanuit	 de	 literatuur.	 Hierdoor	 wordt	
gewaarborgd	dat	de	juiste	concepten	worden	onderzocht	(Mortelmans,	2013).	Ook	zal	datatriangulatie	
plaatsvinden,	doordat	meerdere	sociale	media	platformen	worden	onderzocht	om	zo	de	validiteit	te	
verhogen	(Green	&	Thorogood,	2004).		

3.6	ETHISCHE	ASPECTEN	
	
De	blogs	en	vlogs	die	gebruikt	worden	voor	dit	onderzoek	zijn	voor	iedereen	toegankelijk.	Hierdoor	is	
geïnformeerde	 toestemming	 voor	 het	 analyseren	 van	 deze	 data	 niet	 noodzakelijk	 (Loughborough	
University,	 2019).	Wel	 wordt	 in	 de	 literatuur	 aangegeven	 dat	 de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 om	
ethische	redenen	de	data	onherleidbaar	naar	de	geanalyseerde	personen	moet	zijn	(Caplan	et	al.,	2017;	
Halaweh,	2018;	Markham	&	Buchanan,	2012).	Dit	 is	gedaan	door	blogs	en	vlogs	en	te	anonimiseren	
(Mortelmans,	2013).		
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4.	RESULTATEN	
	
Voor	de	beschrijving	van	de	resultaten	zijn	de	topics	uit	het	theoretisch	kader	gevolgd.	Daarbij	zijn	de	
analyses	 van	 blogs	 en	 vlogs	 samengevoegd.	 Achtereenvolgens	 wordt	 in	 dit	 hoofdstuk	 algemene	
informatie	 over	 bloggers	 en	 vloggers	 gegeven,	 wordt	 ingegaan	 op	 de	 gevonden	 aspecten	 over	 de	
burden	of	care,	wordt	geanalyseerd	hoe	jongeren	door	te	tinkeren	in	het	dagelijks	leven	omgaan	met	
die	burden	of	care	en	wordt	beschreven	hoe	in	reacties	ervaringen	worden	uitgewisseld.	

4.1	ALGEMENEN	BEELD	VAN	BLOGGERS	&	VLOGGERS	
	
De	bloggers	en	vloggers	 in	dit	onderzoek	hebben	allemaal	diabetes	mellitus	 type	1	 (hierna	DM1)	en	
hebben	ook	allemaal	de	Nederlandse	nationaliteit.	De	man/vrouw	verdeling	bij	bloggers	was	evenredig	
en	bij	de	vloggers	zijn	er	meer	vrouwen	dan	mannen.	De	leeftijd	van	de	bloggers	en	vloggers	varieert	
tussen	17	en	29	jaar,	waarbij	de	gemiddelde	leeftijd	van	bloggers	24	jaar	is	en	die	van	vloggers	21	jaar.	
Blogs	zijn	geschreven	in	2018	en	2019	en	vlogs	zijn	geplaatst	tussen	2014	en	2019.	In	vlogs	wordt	de	
Nederlandse	taal	gesproken	en	blogs	zijn	zowel	in	het	Engels	als	Nederlands	geschreven.		
Op	 Instagram	en	YouTube	 is	het	mogelijk	om	reacties	 te	geven	op	blogs	en	vlogs.	Zo	worden	op	de	
geanalyseerde	blogs	op	Instagram	gemiddeld	26	reacties	en	138	likes	gegeven.	Op	de	vlogs	worden	op	
YouTube	gemiddeld	37	reacties,	166	likes	en	4	dislikes	gegeven.	Vlogs	worden	gemiddeld	9059	bekeken.	
De	 meeste	 reacties	 worden	 gegeven	 door	 lotgenoten	 en	 heel	 weinig	 reacties	 komen	 van	
zorgprofessionals	 en	 niet-patiënten.	 Voornamelijk	 vrouwen	 reageren	 op	 de	 blogs	 en	 vlogs;	mannen	
reageren	nauwelijks.	Verder	zijn	er	vrijwel	geen	negatieve	reacties	op	blogs	en	vlogs.	Op	YouTube	zijn	
wat	meer	negatieve	reacties	dan	op	Instagram.		

4.1.1	BASISHOUDING	
	
De	manier	van	bloggen	en	vloggen	is	persoonlijk,	iedereen	heeft	zijn	eigen	schrijf	of	filmstijl,	maar	er	
zijn	wel	een	aantal	overeenkomsten.	Blogs	op	Instagram	zijn	vaak	korte	teksten	met	icoontjes	en	een	
foto	ter	illustratie	van	het	onderwerp,	zie	afbeelding	1	en	2.	Vlogs	op	YouTube	zijn	vaak	filmpjes	van	
rond	de	5	tot	10	minuten	waarin	informatie	op	een	informele	en	laagdrempelige	manier	wordt	gegeven.	
Er	 zijn	 vlogs	 die	 gaan	 over	 medische	 kennis	 of	 vlogs	 die	 laten	 zien	 hoe	 je	 een	 infuus	 van	 een	
insulinepomp	vervangt,	zie	afbeelding	3.		

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	 2.	 Foto	 bij	
blog	B	van	respondent	
1	 van	 zelfgemaakte	
pompoen	brownie.	
	

Afbeelding	1.	Icoontjes	bij	blog	
B	van	Respondent	4.	

Afbeelding	 3.	 Vlog	 1	 van	
respondent	 C	 waarin	 zij	
uitleg	 geeft	 over	 haar	
insulinepomp.	
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De	grootste	overeenkomst	in	basishouding	is	dat	vrijwel	alle	blogs	en	vlogs	een	positief	karakter	hebben	
of	positief	eindigen	ondanks	het	leven	met	DM1:	 ‘It	took	me	20	years	to	figure	out	how	to	deal	with	
diabetes.	The	last	four	have	been	great	though.’	(R6-BB).	Ook	zijn	bloggers	en	vloggers	vaak	positief	over	
(technologische)	 hulpmiddelen,	 bijvoorbeeld	 respondent	 6	 over	 zijn	 Dexcom 2 :	 ‘Such	 amazing	
technology!😊 ’	 (R6-BA).	Daarnaast	wordt	 troostend	en	opbeurend	gesproken	om	anderen	met	DM1	
een	hart	onder	de	riem	te	steken:	‘I	salute	my	fellow	diabetics.	Keep	on	fighting.	You're	stronger	than	
this.	💙 ’ (R2-BC).		
	
Naast	het	positieve	karakter	van	blogs	en	vlogs	wordt	door	jongeren	met	DM1	ook	vaak	relativerend	of	
bagatelliserend	over	de	chronische	aandoening	DM1	gesproken.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	opmerking	
van	respondent	E	die	rond	het	krijgen	van	de	diagnose	DM1	een	maand	erg	ziek	is	geweest,	maar	zij	
besluit	haar	vlog	met:	
	

‘Het	is	niet	een	heel	spectaculair	verhaal.	Ik	ben	niet	opgenomen	geweest’	(RE-V1).	

4.1.2	REDENEN	OM	TE	BLOGGEN	EN	VLOGGEN	
	
In	bijna	alle	blogs	en	vlogs	geven	jongeren	met	DM1	aan	met	welk	doel	zij	bloggen	en	vloggen.	Vaak	is	
dat	 doel	 in	 de	 onderwerpregel	 vermeld.	 Een	 veel	 gelezen	 doel	 is	 om	 in	 contact	 te	 komen	 met	
lotgenoten:	 ‘Het	 is	 gewoon	 ontzettend	 prettig	 eigenlijk	 om	 je	 te	 omgeven	met	mensen	 die	 diabetes	
hebben,	omdat	je	kan	praten	over	alles	wat	je	van	elkaar	begrijpt.	Je	snapt	elkaar’	(RC-	V1).	Soms	wordt	
in	 vlogs	 aangegeven	 dat	 een	 vlogger	 veel	 vragen	 over	 een	 bepaald	 onderwerp	 heeft	 gekregen	 en	
daarom	de	vlog	heeft	gemaakt.	Deze	vragen	kunnen	komen	van	lotgenoten	of	anderen.		
	
De	voornaamste	reden	dat	jongeren	met	DM1	blogs	en	vlogs	plaatsen	is	dat	zij	de	kennis	en	ervaring	
die	zij	hebben,	willen	overdragen	zodat	anderen	hiervan	kunnen	leren.	Daarbij	richten	ze	zich	tot	een	
breed	 publiek	 omdat	 blogs	 en	 vlogs	 op	 Instagram	 en	 YouTube	 toegankelijk	 zijn	 voor	 iedereen:	
lotgenoten,	 mensen	 zonder	 DM1,	 verzekeraars,	 zorgprofessionals	 of	 andere	 organisaties	 in	 de	
maatschappij.	Bijvoorbeeld	respondent	A	die	een	tip	heeft	voor	de	horeca:	
	

‘Zoals	altijd	in	de	horeca.	Er	staat	dus	nooit	bij	hoeveel	koolhydraten	ergens	in	zit.	Dat	zou	voor	
diabetes	zo	PIEP	chill	zijn.	Want	dan	kun	je	precies	zien	hoeveel	je	moet	spuiten,	omdat	je	weet	
hoeveel	koolhydraten	erin	zitten.	Nu	weet	je	dat	niet’	(RA-V1).	
	

Samengevat	bloggen	en	vloggen	jongeren	met	DM1	om	in	contact	te	komen	met	lotgenoten	en	hun	
kennis	en	ervaring	te	delen.	Met	hun	blogs	en	vlogs	bereiken	ze	een	breed	publiek.	Jongeren	bloggen	
en	vloggen	met	een	positieve,	soms	relativerend	en	bagatelliserende	houding.	Vanuit	die	houding	wordt	
er	geblogd	en	gevolgd	over	de	impact	die	DM1	in	het	dagelijks	leven	met	zich	meebrengt.	Daar	wordt	
hierna	op	ingegaan.	
	

																																																													
2	De	nieuwste	Dexcom	is	een	sensor	die	op	de	arm,	been	of	buik	wordt	geplaats	waardoor	de	patiënt	op	elk	moment	van	de	
dag	medische	gegevens	over	de	bloedsuikerwaarden	kan	bekijken.	Hierdoor	is	het	niet	meer	nodig	om	een	vingerprik	uit	te	
voeren	om	de	bloedsuikerwaarden	te	achterhalen.	
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4.2	BURDEN	OF	CARE	
	
De	impact	van	DM1	op	het	dagelijks	leven	–	ook	wel	burden	of	care	genoemd	–	gaat	meestal	over	de	
financiële-,	fysieke-,	praktische-	en	emotionele	aspecten	van	het	hebben	van	DM1.	Het	financiële	aspect	
komt	in	blog	en	vlogs	maar	heel	weinig	naar	voren.	De	overige	aspecten	komen	in	vlogs	veel	explicieter	
aanbod.	Achtereenvolgens	worden	hierna	de	fysieke-,	praktische-	en	emotionele	aspecten	van	burden	
of	care	beschreven.		
	
Fysieke	aspecten	worden	vaak	genoemd	en	gaan	over	het	dagelijks	leven	met	DM1.	Jongeren	bloggen	
en	vloggen	over	hun	lichamelijke	klachten	zoals	het	hebben	van	een	hypo	of	de	gevolgen	van	het	spuiten	
van	insuline:	‘insuline	spuiten	in	mijn	buik,	dat	geeft	blauwe	plekken’	(RB-V2).		
	
Er	zijn	ook	meer	specifieke	momenten	waarop	over	de	fysieke	aspecten	wordt	geblogd	en	gevolgd.	Éen	
daarvan	is	de	tijd	voorafgaand	aan	de	diagnose:	‘Ik	had	het	gevoel	alsof	ik	zware	griep	had’	(RE-V1).	Ook	
wordt	in	enkele	blogs	en	vlogs	de	fysieke	last	als	gevolg	van	de	hormonale	verandering	in	de	pubertijd	
en	de	fysieke	impact	van	zwangerschap	beschreven.		
	
De	praktische	aspecten	betreffen	vooral	het	levenslang	toedienen	van	insuline	om	de	suikerspiegel	in	
het	bloed	op	peil	te	houden.	Dat	mechanisme	heeft	voor	het	leven	van	alledag	behoorlijk	veel	impact:	
ogenschijnlijk	eenvoudige,	‘normale’	zaken	zijn	voor	jongeren	met	DM1	ingewikkeld.	Alledaagse	dingen	
zoals	voeding,	 sporten,	naar	school	gaan,	bezoeken	van	een	restaurant,	uitgaan	en	het	halen	van	 je	
rijbewijs	vragen	constant	om	aandacht.	Iedere	keer	opnieuw	moet	worden	nagedacht	en	gerekend	over	
de	hoeveelheid	 koolhydraten	en	hoeveel	 insuline	er	 gespoten	moet	worden.	Maar	ook	dat	 er	 altijd	
dextro	 en	 appelsap	 bij	 de	 hand	moet	 zijn	 om	 in	 geval	 van	 nood	 de	 bloedsuikerwaarden	 stabiel	 te	
houden.	
	

‘De	hele	dag	ben	ik	bezig	met	hoeveel	insuline	heb	ik	nodig?	Hoe	is	mijn	bloedsuiker?	Moet	ik	
extra	eten	of	moet	ik	minder	eten?’	(RB-V2).	

	
Naast	het	tellen	van	koolhydraten	of	het	spuiten	op	zich,	speelt	ook	het	praktische	aspect	van	hoe	in	
het	openbaar	om	te	gaan	met	de	aandoening	een	rol.	Met	name	de	zichtbaarheid	voor	anderen	is	van	
belang.	Echter,	niet	iedereen	heeft	daar	kennelijk	moeite	mee.		
	

‘Je	naald	vervangen	in	het	openbaar?	Hoe	doen	jullie	dat?	Ik	weet	dat	velen	moeite	hebben	met	
zulke	dingen	doen	in	het	openbaar.	Ik	heb	(gelukkig)	nergens	moeite	mee	en	met	een	overvolle	
trein	doe	ik	gewoon	mijn	ding!’	(R5-BC).	

	
De	zichtbaarheid	van	het	hebben	van	DM1	komt	ook	tot	uiting	als	het	gaat	om	andere	hulpmiddelen.	
Blogs	en	vlogs	gaan	dan	over	het	plaatsen	van	de	pomp	of	waar	de	pen	of	meetapparatuur	moet	worden	
gelaten.	Een	blogger	heeft	daar	een	oplossing	voor	die	ook	nog	bijdraagt	aan	‘How	to	look	good’.	
	

‘Mijn	pomp	werk	ik	dan	weg	in	mijn	bh,	zoals	sommige	meiden	dat	ook	met	hun	mobiel	doen!’	
(RC-V1).	
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Deze	 zichtbaarheid	 van	 de	 aandoening	 raakt	 ook	 de	 emotionele	 aspecten	 van	 het	 leven	met	 DM1.	
Hierbij	speelt	schaamte	vaak	een	rol.	Hoewel	jongeren	het	woord	schaamte	zelf	niet	hanteren	komt	het	
begrip	toch	op	verschillende	manieren	in	blogs	en	vlogs	naar	voren.	Dat	betreft	dan	het	hebben	van	
DM1	in	het	algemeen	of	het	wel	of	niet	aan	anderen	vertellen	dat	zij	DM1	hebben.	Daarnaast	schamen	
sommige	jongeren	zich	voor	het	spuiten	van	insuline	in	het	openbaar	zoals	het	citaat	hierboven.	Tot	slot	
kan	schaamte	gaan	over	de	mentale	last	die	DM1	met	zich	mee	brengt.	Een	van	de	respondenten	meldt	
dat	hij	die	schaamte	wel	ervaart	maar	die	liever	voor	zich	houdt.		
	

‘The	physical	and	mental	challenges	we	deal	with	day	and	night,	diabetes	can	be	quite	a	burden.	
We	don't	show	much	of	that	side.	We	try	to	blend	in’	(R2-BC).		

	
Dit	citaat	benadrukt	ook	dat	fysieke-,	praktische-	en	emotionele	aspecten	met	elkaar	samenhangen	en	
impact	 op	 de	 jongere	 hebben.	 Dat	 komt	 vaker	 voor	 in	 blogs	 en	 vlogs.	 Kleine	 normale	 dagelijkse	
bezigheden	brengen	negatieve	gevoelens	met	zich	mee.		
	
Bovendien	geven	veel	jongeren	aan	dat	zij	het	lastig	vinden	dat	zij	niet	‘normaal’	zijn.	Dat	ervaren	zij	als	
een	dilemma	en	zij	merken	dit	in	het	dagelijks	leven	op	school,	werk	en	bij	het	uitgaan	met	vrienden.		

	
‘Ik	moest	eerder	uit	de	klas	om	te	spuiten,	ik	moest	prikken.	Je	voelt	je	heel	anders	dan	anderen’	
(RE-V1).	

	
Naast	schaamte	en	‘normaal’	willen	zijn	worden	nog	een	aantal	andere	emotionele	aspecten	genoemd	
in	blogs	en	vlogs.	Jongeren	met	DM1	geven	aan	dat	zij	over	het	algemeen	erg	kunnen	balen	dat	zij	DM1	
hebben.	Vaak	wordt	frustratie	geuit.	Frustratie	over	niet	werkende	(technische)	hulpmiddelen	of	over	
alsmaar	 variërende	 bloedsuikers.	Ook	 komt	 vaak	 naar	 voren	 dat	 jongeren	 schuldgevoelens	 hebben.	
Bijvoorbeeld	als	ze	toch	gesnoepte	hebben	terwijl	dat	niet	goed	voor	ze	is.		
	
Daarnaast	geven	 jongeren	aan	dat	ze	 last	hebben	van	down	gevoelens	en	dat	het	hebben	van	DM1	
mentaal	 zwaar	 voor	 hen	 is.	 Als	 gevolg	 hiervan	 voelen	 jongeren	 zich	 daardoor	weleens	machteloos,	
Machteloos	 omdat	 zij	 door	 de	 aandoening	 bepaalde	 keuzes	 moeten	 maken	 die	 ingaan	 tegen	 hun	
gevoelens	of	idealen.	
	

‘Machteloosheid.	Als	je	een	hele	lage	bloedsuiker	hebt	voel	ik	me	echt	als	een	zombie,	dan	ga	ik	
trillen	en	zweten.	Dan	kan	ik	niet	meer	zo	goed	praten.	En	ik	heb	natuurlijk	een	dochter	en	soms	
moet	ik	haar	dus	eventjes	wegleggen	om	voor	mezelf	een	appelsap	of	iets	te	pakken	zodat	ik	me	
weer	beter	voel.	Dat	zijn	momenten	dat	ik	er	even	niet	voor	haar	kan	zijn	omdat	ik	dan	zelf	ziek	
ben.	Dat	zijn	wel	moeilijkere	dingen’	(RB-V2).	

	
Hoewel	in	de	gelezen	literatuur	vooral	aandacht	is	voor	het	dynamische	proces	van	burden	of	care	met	
betrekking	tot	symptomen	en	de	behandeling,	blijkt	bij	het	analyseren	van	blogs	en	vlogs	dat	de	burden	
of	 care	 extra	 impact	 heeft	 bij	 specifieke	 gebeurtenissen	 in	 het	 leven	 van	 jongeren.	 Eerder	 is	 al	 het	
herkennen	van	ziekteverschijnselen	genoemd.	De	daaropvolgende	diagnose	blijkt	ook	extra	impact	te	
genereren.	Respondent	E	verwoordt	dat	als	volgt:	
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‘Ja,	het	was	heel	heftig	allemaal.	Opeens	verandert	je	leven	en	ik	weet	dat	ik	het	heel	moeilijk	in	
het	begin	heb	gehad	omdat	ik	ook	wist	hoe	het	was	om	het	niet	te	hebben’	(RE-V1).		
	

Die	heftige	beleving	komt	ook	naar	voren	als	vrouwen	bloggen	en	vloggen	over	hun	menstruatiecyclus	
en	over	hun	zwangerschap.	Dan	blijken	fysieke-,	praktische-	en	emotionele	aspecten	nog	intenser	te	
worden	ervaren.	Een	van	de	meiden	verwoordt	dat	met:	‘Yesss	it’s	that	time	of	the	month.	Again.	(…)	
Het	blijft	 elke	keer	weer	een	grandioze	puzzel	met	hypo’s	die	uren	duren’	 (R1-BA).	En	een	zwangere	
respondent	B	schrijft	daar	het	volgende	over:		
	

‘Het	 is	 echt	 gewoon	 nog	 consequenter	 eten,	 nog	 consequenter	 insuline	 spuiten,	 nog	 vaker	
meten,	nog	beter	voor	jezelf	zorgen.	Soms	voel	ik	me	dan	best	wel	schuldig.	Dan	neem	ik	een	
taartje	en	dan	denk	ik	oei	dan	zit	ik	dadelijk	te	hoog’	(RB-V1).	
	

In	de	gelezen	literatuur	komt	ook	naar	voren	dat	de	interactie	tussen	zorgprofessional	en	patiënt	de	
burden	of	care	kan	verhogen.	Onder	andere	wanneer	er	gebrek	is	aan	relevante	informatieverstrekking	
en	als	de	hulp	bij	het	integreren	van	de	behandeling	in	het	dagelijks	leven	te	kort	schiet.	Echter,	uit	de	
analyse	blijkt	dat	in	blogs	en	vlogs	maar	beperkt	aandacht	is	voor	de	relatie	met	zorgprofessionals.	Als	
jongeren	over	de	informatieverstrekking	van	zorgprofessionals	spreken	zijn	zij	positief	over	de	adviezen	
die	 de	 zorgprofessionals	 geven.	 Een	 keer	 wordt	 negatief	 gesproken	 over	 de	 adviserende	 rol	 van	
zorgprofessionals	 waarbij	 aangegeven	 wordt	 dat	 verschillende	 zorgprofessionals	 andere	 medische	
adviezen	gaven	waardoor	onduidelijkheid	ontstond.		
		
Als	jongeren	met	DM1	positief	over	zorgprofessionals	spreken,	is	dat	vooral	over	de	bijzondere	plek	die	
zij	innemen	in	het	leven	van	jongeren	met	DM1.	Bijvoorbeeld	een	zorgprofessional	die	erg	aardig	was.	
Respondent	1	beschrijft	het	als	volgt:	
	

‘Ik	had	afgelopen	maandag	een	Skype	afspraak	met	mijn	arts.	Toen	ze	me	vroeg	hoe	het	ging,	
zei	ik	dat	het	goed	ging.	Wat	betreft	m’n	bloedsuikers	loog	ik	ook	zeker	niet	en	kan	het	eigenlijk	
niet	beter	gaan.	Ondanks	het	een	Skype	afspraak	was,	wist	mijn	held	van	een	arts	door	me	heen	
te	prikken’	(R1-	BC).	
	

Dit	citaat	laat	ook	zien	dat	de	relatie	met	de	zorgprofessional	niet	alleen	is	voor	de	medische	lichamelijke	
klachten,	 maar	 dat	 deze	 zorgprofessional	 ook	 oog	 heeft	 voor	 de	 emotionele	 aspecten	 van	 de	
aandoening.	Dit	wordt	erg	gewaardeerd	door	de	respondent.		
	
Samengevat	hangt	de	burden	of	care	bij	jongeren	met	DM1	vooral	samen	met	het	spuiten	van	insuline	
en	het	zichtbaar	zijn	van	de	hulmiddelen.	De	burden	of	care	manifesteert	zich	in	het	dagelijks	 leven,	
maar	wordt	nog	intenser	bij	bijzondere	gebeurtenissen.	Hoewel	er	niet	veel	over	de	zorgprofessionals	
wordt	geblogd	en	gevlogd	kan	de	burden	of	care	door	de	zorgprofessionals	verlicht	worden	als	jongeren	
merken	 dat	 zorgprofessionals	 aandacht	 hebben	 voor	 hun	 emoties.	 Daarnaast	 wordt	 uit	 de	 analyse	
duidelijk	 dat	 jongeren	 met	 DM1	 de	 fysieke-	 en	 praktische	 aspecten	 van	 hun	 aandoening	 met	 de	
emotionele	aspecten	verbinden.	Wat	dit	allemaal	betekent	voor	het	omgaan	met	de	burden	of	care	in	
het	dagelijks	leven	en	of	dit	tot	tinkeren	leidt,	wordt	in	de	paragraaf	hierna	beschreven.	
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4.3	TINKEREN	
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	uitgewerkt	hoe	tinkeren	aan	bod	komt	 in	blogs	en	vlogs	aan	de	hand	van	de	
volgende	 concepten	 uit	 het	 theoretisch	 kader:	 kenniselementen,	 experimenten	 en	 omgaan	 met	
conflicterende	waarden.	In	deze	paragraaf	worden	eerdergenoemde	dilemma’s	verder	uitgediept.		

4.3.1	TINKEREN	&	KENNISELEMENTEN	
	
Zoals	 in	 het	 theoretisch	 kader	 besproken,	 wordt	 bij	 tinkeren	 gebruik	 gemaakt	 van	 verschillende	
kenniselementen:	medische-,	technologische-	en	ervaringskennis.		
	
Vooral	in	vlogs	wordt	vaak	uitgebreid	over	medische	kennis	gesproken.	Meestal	wordt	deze	medische	
kennis	aan	het	begin	van	de	vlog	behandeld,	om	zo	de	kijkers	die	geen	DM1	hebben	te	laten	weten	wat	
de	chronische	aandoening	inhoudt.	Medische	onderwerpen	die	besproken	worden	zijn:	uitleggen	hoe	
DM1	ontstaat,	wat	het	verschil	is	met	Diabetes	Mellitus	type	2	en	wat	een	hypo	en	hyper	zijn.	
	

‘Diabetes	type	1	is	een	auto-immuunziekte.	Dat	wil	zeggend	dat	mijn	auto-immuunsysteem	mijn	
eigen	alvleesklier,	de	celletje	daarin,	heeft	aangevallen	en	kapot	heeft	gemaakt.	Dat	is	een	foutje	
en	dat	kan	in	principe	iedereen	krijgen’	(RB-V2).	
	

Naast	medische	kennis	geven	vloggers	ook	vaak	informatie	over	technologische	kennis.	Hierbij	laten	de	
vloggers	vaak	de	 (technologische)	hulpmiddelen	zien	die	helpen	om	de	bloedsuikerspiegel	 stabiel	 te	
houden.	 Veel	 voorkomende	 onderwerpen	 hierbij	 zijn:	 het	 vervangen	 van	 een	 infuus	 voor	 een	
insulinepomp,	 het	 uitvoeren	 van	 een	 vingerprik	 en	 het	 spuiten	 van	 insuline	 met	 een	 insulinepen.	
Daarnaast	laten	bloggers	en	vloggers	ook	vaak	de	nieuwste	technologische	kennis	zien	of	gaan	zij	naar	
bijeenkomsten	 waarop	 deze	 technologische	 kennis	 wordt	 gepresenteerd.	 Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	
respondent	D	die	naar	de	presentatie	van	de	nieuwste	insulinepomp	van	Medtronic3	is	gegaan	en	vlogt:	
	

‘De	sensor	haalt	de	pieken	en	de	lage	suikers	eruit,	dus	het	gaat	al	een	beetje	op	een	alvleesklier	
achtig	iets	lijken’	(RD-V2).	
	

Tot	 slot	 wordt	 in	 blogs	 en	 vlogs	 ervaringskennis	 gedeeld.	 Deze	 kennis	 gaat	 voornamelijk	 over	 de	
voorbereidingen	 die	 getroffen	 worden	 voor	 het	 sporten	 en	 het	 wel	 of	 niet	 doorgaan	 met	 een	
hulpmiddel	omdat	de	werking	niet	constant	is	of	omdat	het	hulpmiddel	irritaties	oproept.	Ook	wordt	er	
veel	gedeeld	over	voeding	en	het	belang	van	regelmaat.		
	

‘Thanks	to	working	out	and	eating	properly	I	have	changed	my	life	and	my	body	too!’	(R6-BB).	
	

In	 de	 gelezen	 literatuur	 wordt	 genoemd	 dat	 bij	 tinkeren	 de	 diverse	 kenniselementen	 worden	
gecombineerd	voor	de	toepassing	in	de	dagelijkse	praktijk.	Dat	is	in	dit	onderzoek	ook	op	verschillende	
manieren	terug	te	zien	in	blogs	en	vlogs.	In	blogs	valt	op	dat	de	beschrijving	van	medische	kennis	vaak	
ontbreekt,	maar	dat	gelijk	wordt	gesproken	over	de	toepassing	ervan.	Eigenlijk	wordt	er	gelijk	geblogd	

																																																													
3	Medtronic	heeft	een	insulinepomp	ontwikkeld,	de	Imed	670G,	die	een	basale	insulinestand	zelf	aanpast	aan	de	hand	van	de	
bloedsuikerspiegel.	Tot	nu	toe	kon	de	insulinepomp	wel	aangeven	dat	de	bloedsuikerspiegel	laag	of	hoog	was,	maar	nog	niet	
meer	of	minder	insuline	toedienen.	
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over	ervaringskennis.	Daartegenover	staat	dat	in	vlogs	vaak	eerst	uitleg	wordt	gegeven	over	medische-	
en	technologische	kennis	voordat	de	ervaringskennis	wordt	besproken.		
	
Wanneer	jongeren	medische-	en	technische	kenniselementen	combineren,	letten	zij	niet	alleen	op	de	
werking	in	de	praktijk,	maar	ook	op	de	beleving;	wat	werkt,	wat	voelt	prettig	of	wat	smaakt	lekker.		
	

‘4.44,	prima	geslapen.		Wel	even	wat	melk	drinken	omdat	mijn	suikers	wat	laag	waren.	Ik	drink	
dan	meestal	chocomelk	(Chocomelkblikje	komt	in	beeld	met	geluid	van	open	klikkend	blikje).	Dat	
vind	ik	lekker’	(RA-V1).	
	

De	kenniselementen	vormen	bij	jongeren	de	basis	waarmee	zij	experimenteren	om	zo	de	aandoening	
in	te	passen	in	het	dagelijks	leven.		

4.3.2	TINKEREN	&	EXPERIMENTEREN	
	
Jongeren	beschrijven	in	blogs	en	vlogs	het	omgaan	met	de	aandoening	als	een	dagelijkse	zoektocht	naar	
oplossingen	en	mogelijkheden.	Op	school,	werk	en	thuis	proberen	ze	dingen	uit,	worstelen	of	dokteren	
op	 verschillende	manieren.	Dit	 is	 een	 constant	proces	op	 zoek	naar	balans.	Met	name	de	balans	 in	
bloedsuikerwaarden	 is	een	constant	zoekproces:	 ‘Tja	het	blijft	 lastig	om	een	goede	balans	te	vinden’	
(R1-BC).	
	
Bij	deze	zoektocht	experimenteren	jongeren.	Dit	kan	leiden	tot	zowel	tevredenheid	als	onvrede.	In	het	
laatste	geval	kan	een	jongere	bijvoorbeeld	besluiten	om	te	veranderen	van	(technologisch)	hulpmiddel	
om	de	balans	te	vinden.		

	
‘Ik	heb	ook	heel	lang	een	pomp	gebruikt.	Daar	krijg	ik	heel	veel	vragen	over:	waarom	niet	meer?	
Ik	gebruikte	de	omnipot	en	die	vond	ik	toen	heel	fijn.	Die	heb	ik	5	jaar	gebruikt	met	veel	plezier,	
maar	op	een	gegeven	moment	vond	ik	hem	niet	meer	fijn.	Op	een	gegeven	moment	merkte	ik	
gewoon	dat	het	me	ging	storen.	Ik	had	altijd	zo’n	ding	op	mijn	heup,	hij	ging	pijn	doen,	hij	ging	
ontsteken.	Het	voelde	niet	meer	fijn	dus	ben	ik	daarmee	gestopt	en	nu	spuit	ik	insuline’	(RB-V1).		

	
Naast	dat	er	wordt	geëxperimenteerd	met	hulpmiddelen	wordt	er	ook	geëxperimenteerd	met	voeding.	
De	 voeding	 heeft	 invloed	 op	 de	 bloedsuikerwaarden	 en	 door	 te	 experimenteren	 komen	 jongeren	
erachter	welke	uitwerking	voedingsmiddelen	hebben.		
Dat	experimenteren	zou	je	gokken	kunnen	noemen.	Dat	gokken	wordt	enigszins	genuanceerd	omdat	
jongeren	voortborduren	op	ervaringen	uit	het	verleden.	Een	voorbeeld	hiervan	is	respondent	A	die	in	
een	restaurant	zit.	Hij	weet	niet	weet	hoeveel	koolhydraten	in	zijn	broodje	zitten	en	besluit	om	voor	40	
gram	suiker	aan	insuline	te	spuiten.	Hij	zegt	daarover:		
	

‘Dat	is	gewoon	weer	een	beetje	nattevingerwerk,	gokken	dus’	(RA-V1).	
	
Daarnaast	 beïnvloedt	 voeding	 in	 combinatie	 met	 sporten	 ook	 de	 bloedsuikerwaarden.	 Sommige	
jongeren	geven	aan	dat	de	bloedsuikerwaarden	door	het	sporten	stabieler	worden	en	anderen	geven	

																																																													
4	Met	4.4	wordt	de	bloedsuikerwaarden	bedoeld.	Dist	betekend	dat	de	bloedsuikerwaarden	van	respondent	1	laag	zijn.	
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juist	aangeven	dat	sporten	ervoor	zorgt	dat	hun	bloedsuikerwaarden	te	veel	omlaag	gaan.	Het	is	dus	
een	experiment	om	af	te	stemmen	hoeveel	voeding	er	nodig	is	voor	een	bepaalde	sportprestatie	en	een	
stabiele	bloedsuikerwaarden.	Dit	experimenteren	zorgt	niet	altijd	meteen	voor	een	oplossing	zoals	bij	
respondent	5	die	het	volgende	blogt	over	sporten:	
	

‘Voor	en	na	het	sporten,	blijft	lastig.	Hoe	houden	jullie	dat	(bloedsuikerwaarden,	LB)	in	balans?’	
(R5-BA).	

	
Het	leven	met	DM1	blijkt	complex.	Alles	heeft	invloed	op	de	bloedsuikerspiegel	en	hoe	jongeren	met	
DM1	ook	experimenteren,	ze	vinden	lang	niet	altijd	een	oplossing.	Het	blijft	 in	elke	situatie	opnieuw	
zoeken.	Er	is	geen	standaard	format	wat	ze	kunnen	volgen.	Respondent	5	verzucht	daarover:	
	

‘Vervelend	dat	er	geen	formule	voor	is;	als	je	dit	doet,	gaat	het	goed’	(R5-BA).	

4.3.3	TINKEREN	&	CONFLICTERENDE	WAARDEN	
	
In	de	zoektocht	naar	balans	in	het	dagelijks	leven	worden	jongeren	geconfronteerd	met	conflicterende	
waarden	en	doelen.		In	de	geanalyseerde	blogs	en	vlogs	komen	twee	conflicterende	waarden	vaak	naar	
voren	 namelijk:	 “chronisch	 ziek	 versus	 normaal	 zijn”	 en	 “gezond	 zijn	 versus	 genieten”.	 Deze	 twee	
conflicterende	waarden	worden	hieronder	uitgewerkt	waarna	er	wordt	ingegaan	op	hoe	jongeren	met	
deze	 conflicterende	 waarden	 omgaan.	 Voorbeelden	 die	 al	 eerder	 zijn	 genoemd	 worden	 opnieuw	
aangehaald	om	hierin	verdieping	aan	te	brengen.	
	

CHRONISCH	ZIEK	OF	NORMAAL	ZIJN	

In	blogs	en	vlogs	wordt	duidelijk	dat	jongeren	met	DM1,	zoals	eerder	is	benoemd,	een	verlangen	hebben	
om	normaal	te	zijn.	Dit	levert	een	conflict	op,	omdat	het	hebben	van	een	chronische	aandoening	altijd	
aandacht	en	verzorging	vraagt.	Vooral	op	school,	op	het	werk	en	 in	het	contact	met	klasgenoten	en	
collega’s	komen	het	hebben	van	DM1	en	de	wens	om	normaal	te	zijn	met	elkaar	in	conflict.	De	jongere	
hieronder	benoemt	dat	conflict	impliciet	als	zij	beschrijft	dat	zij	erbij	wil	horen.		

	
‘Als	je	naar	de	Middelbare	school	gaat	wil	je	zijn	zoals	ieder	ander’(RE-V1).		

	
In	sommige	gevallen	vergelijken	bloggers	en	vloggers	zich	ook	met	normale	mensen,	want	ze	weten	
hoe	het	was	om	zonder	DM1	te	leven.	Dit	wordt	bijvoorbeeld	duidelijk	in	de	tekst	die	respondent	A	
onder	zijn	vlog	heeft	geschreven:	

	
‘Bijna	23	jaar	lang	heb	ik	kunnen	genieten	van	een	diabetes-loos	en	luxe	leventje.	Alles	kunnen	
vreten	en	zuipen	wat	ik	wilde,	zonder	ook	maar	één	keer	na	te	hoeven	denken.	(…)	Sinds	mijn	
23e	levensjaar,	geniet	ik	elke	dag	van	deze	ziekte.	Niet	dus’	(RA-V1).	

	
Dat	jongeren	met	DM1	normaal	willen	zijn	komt	explicieter	tot	uiting	als	zij	beschrijven	dat	zij	zoveel	
mogelijk	 ‘normale	 dingen’	willen	 doen	 zoals	 sporten,	 het	 halen	 van	 het	 rijbewijs	 en	 het	 krijgen	 van	
kinderen.	Deze	‘dingen’	zijn	voor	veel	mensen	vanzelfsprekend.	Echter,	zoals	al	eerder	is	aangegeven,	
brengen	deze	dingen	voor	jongeren	met	DM1	extra	moeite	en	inspanning	met	zich	mee.		
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Om	die	gewone	dingen	mogelijk	te	maken,	vragen	jongeren	om	advies	van	anderen	of	van	medici	en	
geven	soms	ook	aan	dat	er	naar	dat	advies	geluisterd	moet	worden.	Zo	geeft	Respondent	B	een	tip	
wanneer	je	kinderen	wil	krijgen	als	je	DM1	hebt:		
	

‘Laat	je	niet	weerhouden	door	je	diabetes,	maar	wel	hand	in	hand	met	je	partner	en	je	medische	
team.	Dat	is	heel	belangrijk.’	RB-V1	

	
Om	chronisch	ziek	versus	normaal	zijn	bij	elkaar	te	brengen,	benaderen	jongeren	met	DM1	-	zoals	al	
eerder	is	benoemd	-	hun	situatie	op	een	positieve,	relativerende	of	bagatelliserend	manier.	Vervolgens	
komt	naar	voren	dat	jongeren	deze	conflicterende	waarden	dichterbij	elkaar	proberen	te	brengen	door	
zelf	hun	aandoening	te	accepteren	en	die	acceptatie	ook	te	laten	merken	in	het	contact	met	anderen.	
Open	zijn	over	het	hebben	van	DM1	heeft	veel	jongeren	daarbij	geholpen.	De	vlog	van	Respondent	A	
geeft	dat	kernachtig	weer.	Hierbij	maakt	hij	gebruik	van	een	rustige	achtergrondmuziek	en	de	tekst	erbij	
zegt:	Dr.	(naam	respondent	1)	Master	of	Diabety.	
	

‘Twijfel	je	of	je	het	(dat	je	DM1	hebt,	LB)	op	je	werk	moet	vertellen,	doe	dat	gewoon,	want	dat	is	
alleen	maar	handiger	voor	jezelf.	Je	hoeft	niet	zielig	te	zijn,	mensen	hoeven	niet	altijd	rekening	
met	je	te	houden’	(RA-V1).	

	
De	openheid	van	respondent	A	blijkt	niet	voor	iedereen	even	makkelijk	te	zijn.	Sommige	jongeren	zijn	
terughoudend	over	het	hebben	van	DM1.	Anders	gezegd:	openheid	over	DM1	lijkt	makkelijker	dan	het	
is.	‘Ik	vond	het	heel	moeilijk	om	(…)	aan	andere	mensen	aan	te	geven	dat	ik	het	had’	(RE-V2).		
	
Naast	 openheid	 creëren	 komt	 soms	 in	 blogs	 en	 vlogs	 naar	 voren	 dat	 jongeren	 experimenteren	 om	
ervoor	te	zorgen	dat	zij	normaal	kunnen	zijn.	Bijvoorbeeld	respondent	2	die	graag	net	als	andere	jongens	
spiermassa	 wil	 opbouwen	 door	 het	 nemen	 van	 proteïnen.	 Dit	 zorgde	 voor	 heftige	
bloedsuikerschommelingen	en	 respondent	2	besloot	om	naar	de	diëtist	 te	 gaan	voor	 advies	hoe	hij	
spiermassa	kan	opbouwen	en	tegelijkertijd	goed	voor	zijn	DM1	kan	zorgen.	Na	tips	van	de	diëtist	ging	
hij	zelf	verder	aan	de	slag:	
	

‘Experimented	with	foods	in	the	kitchen,	and	I've	got	to	say	my	diabetes	has	been	behaving	and	
predictable	since	wednesday	(paar	dagen	na	het	bezoek	aan	de	diëtist,	LB)’	(R2-BA).	

	
Samengevat	 proberen	 jongeren	 met	 DM1	 door	 te	 communiceren	 over	 hun	 experimenteren,	 de	
acceptatie	van	DM1	en	daar	openheid	over	te	creëren	met	de	conflicterende	waarde	chronisch	ziek	
versus	normaal	zijn	in	het	dagelijks	leven	om	te	gaan.		
	

GEZOND	ZIJN	OF	GENIETEN	

Jongeren	bloggen	en	vloggen	veel	over	voeding,	omdat	voeding	de	bloedsuikerspiegel	direct	beïnvloedt.	
Zomaar	een	biertje	drinken	of	een	taartje	eten	is	er	niet	bij:	‘Zeker	als	je	uit	wil,	dan	moet	je	daar	rekening	
mee	 houden’	 (RD-V2).	 Dat	 brengt	 een	 tweede	 conflict	 met	 zich	 mee:	 dat	 van	 gezond	 zijn	 versus	
genieten.	Hierna	worden	de	twee	kanten	van	dit	conflict	beschreven	en	vervolgens	wordt	uitgelegd	hoe	
jongeren	met	DM1	deze	conflicterende	waarde	omgaan.		
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Aan	de	ene	kant	weten	jongeren	met	DM1	dat	zij	voor	hun	gezondheid	de	bloedsuikerwaarden	stabiel	
moeten	 houden.	 Als	 dit	 niet	 lukt	 en	 de	 bloedsuikerwaarden	 blijven	 schommelen,	 worden	 ze	 moe,	
prikkelbaar	en	kunnen	in	ernstige	gevallen	zelfs	het	bewustzijn	verliezen	of	 in	het	ziekenhuis	terecht	
komen.	Op	oudere	leeftijd	kunnen	er	ook	allerlei	complicaties	optreden.	Respondent	A	verwoordt	het	
belang	van	gezond	zijn	met	de	volgende	tekst	onder	zijn	vlog:	
	

‘Juist	omgaan	met	diabetes	is	belangrijk,	zodat	we	er	honderd	mee	kunnen	worden	inclusief	je	
beide	benen,	een	goedwerkend	hart,	nieren,	bloedvaten,	ogen	en	alle	andere	shit	die	je	beloofd	
wordt’	(RA-V1).	
	

Aan	de	andere	kant	willen	jongeren	ook	genieten	van	het	leven.	Zo	beschrijven	jongeren	met	DM1	dat	
zij	ook	weleens	zin	hebben	in	zoetigheid	en	daarvan	willen	genieten.	Dan	hebben	ze	geen	zin	om	op	de	
bloedsuikerwaarden	te	 letten.	Om	met	deze	conflicterende	waarden	om	te	gaan	wordt	 in	de	eerste	
plaatst	door	bloggers	en	vloggers	het	dilemma	gerelativeerd.	Ook	geven	zij	aan	dat	als	je	wilt	genieten	
je	toch	altijd	moet	denken	aan	je	bloedsuikerwaarden.	Een	respondent	zegt	bijvoorbeeld:	‘ik	vind	het	
best	wel	lekker	een	wijntje,	alleen	ik	moet	daar	rekening	mee	houden	(…)	ik	ben	het	gewend’	(RB-V2).	
Daarnaast	geven	zij	aan	dat	ze	niet	bij	de	pakken	neer	moeten	zitten	en	-	net	zoals	bij	chronisch	ziek	
versus	normaal	zijn	is	beschreven	-	de	situatie	relativeren	en	positief	bekijken.	
	

	‘21	years	of	diabetes	 taught	me	how	to	 find	a	way	around	problems	 instead	of	complaining	
about	them’	(R6-BC).	
	

Om	te	kunnen	genieten	experimenteren	jongeren	met	DM1	vooral	met	voeding	en	maken	ze	lekkernijen	
die	 weinig	 suiker	 bevatten.	 Daarmee	 kan	 het	 conflict	 tussen	 gezond	 zijn	 versus	 genieten	 worden	
aangepakt	en	opgelost.		
	

	‘Pompoen	brownies	waar	je	eigenlijk	geen	pompoen	voor	hoeft	te	zetten,	want	je	proeft	oprecht	
niet	dat	dit	een	bloedsuiker	verantwoorde	variant	is.	Nog	nooit	ben	ik	bij	een	verantwoord	baksel	
op	zulke	lage	koolhydraten	en	vetten	uitgekomen	én	nog	nooit	was	ik	zo	verbaasd	over	de	smaak’	
(R1-BB).	
	

Niet	altijd	wordt	er	een	sluitende	oplossing	voor	deze	conflicterende	waarde	gevonden	en	blijft	het	
dilemma	gezond	zijn	versus	genieten	voor	een	deel	bestaan,	getuige	de	volgende	uitspraak:	
	

‘In	mijn	hoofd	heb	ik	inmiddels	een	soort	van	rekenmachine	die	eten	ziet	en	over	het	algemeen	
wel	kan	raden	wat	het	is.	Voor	als	ik	dingen	eet	die	ik	vaker	eet	zoals:	brood,	aardappelen,	pasta.	
Ga	ik	een	keer	uit	eten	dan	is	het	altijd	wel	heel	moeilijk,	omdat	je	dan	natuurlijk	niet	weet	wat	
je	eet	en	hoe	je	lichaam	erop	reageert’	(RB-V2).	

	
Samengevat	hanteren	Jongeren	met	DM1	conflicterende	waarden	door	hun	situatie	van	de	positieve	
kant	te	bekijken	en	te	relativeren.	Ze	wisselen	ervaringen	uit	over	experimenteren	met	voeding,	het	
omgaan	 met	 alcohol	 en	 zoetigheid	 en	 proberen	 zoveel	 mogelijk	 normale	 dingen	 te	 doen	 om	 de	
conflicterende	waarden	met	elkaar	in	balans	te	brengen.	Niet	altijd	worden	er	oplossingen	gevonden.		
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4.4	INVLOED	VAN	REACTIES	
	
Reacties	worden	 vooral	 gegeven	door	 lotgenoten	 en	 een	 enkele	 keer	 door	 andere	 jongeren	of	 een	
zorgprofessional.	Hoe	er	wordt	gereageerd	en	wat	daarvan	het	effect	is,	daar	wordt	in	deze	paragraaf	
dieper	op	in	gegaan.		
	
Reacties	worden	veelal	gegeven	in	de	vorm	van	een	vergelijking,	een	verklaring	of	het	stellen	van	een	
vraag.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	reactie	op	de	blog	van	respondent	3	waarin	zij	vertelt	dat	het	halen	
van	 haar	 rijbewijs	 lang	 duurt	 door	 gezondheidstesten	 en	 andere	 formaliteiten	 die	 gedaan	 moeten	
worden	omdat	zij	DM1	heeft.	
	

‘Ik	ben	nu	ook	sinds	juli	2018	bezig	met	m'n	rijbewijs	maar	wordt	ook	ontzettend	zenuwachtig	
van	wat	er	nog	allemaal	komen	gaat...	Heb	je	misschien	tips	😬😬 ’	(R6-V-R3-V5).	

	
Opvallend	is	dat	op	YouTube	in	de	reacties	meer	vragen	gesteld	worden	dan	op	Instagram.	Ook	komt	
het	voor	dat	niet	de	vlogger	zelf	antwoordt	of	op	de	vraag	reageert,	maar	wel	een	andere	lotgenoot.	
Af	en	toe	worden	reacties	helemaal	niet	beantwoord.	Niet	te	achterhalen	is	of	er	dan	onderling	privé	
berichten	worden	gestuurd.		
	
Andere	reacties	zijn	gericht	op	het	steunen	en	bevestigen	van	(het	verhaal	van)	de	blogger	of	vlogger.	
Ook	worden	gevoelens	en	emoties	getoond	en	delen	jongeren	kennis	en	ideeën.	Op	deze	reacties	wordt	
hierna	ingegaan.	

4.4.1	ONDERSTEUNENDE	&	BEVESTIGENDE	REACTIES	
	
De	meest	voorkomende	reacties	op	blogs	en	vlogs	zijn	ondersteunende	reacties.	Daarbij	worden,	zoals	
ook	 door	 de	 bloggers	 en	 vloggers	 zelf	 wordt	 gedaan,	 veel	 positieve	 woorden	 gebruikt.	 Deze	
ondersteunende	reacties	lopen	uiteen	van	respect	tonen,	door	de	blog	of	vlog	geïnspireerd	worden	tot	
het	bedanken	van	de	blogger	of	vlogger.	Het	zijn	vaak	korte	zinnen	die	uiteenlopen	van	‘gewoon	doen’	
(R1-V-R5-BC),	 ‘Houd	vol’	 (R4-V-R2-BA).	Vaak	worden	deze	berichten	ook	ondersteund	door	 icoontjes	
van	hartjes	en	kusjes.		
	
Ook	zijn	er	veel	bevestigende	reacties.	Vooral	over	het	hebben	van	DM1.	Dan	wordt	genoemd	op	welke	
leeftijd	de	aandoening	werd	ontdekt,	welke	bloedsuikerwaarden	toen	golden,	wat	de	huidige	leeftijd	is	
en	dat	dezelfde	hulpmiddelen	worden	gebruikt.	Door	deze	bevestigende	reacties,	ervaren	jongeren	met	
DM1	 steun	 aan	 elkaar.	 Deze	 steun	wordt	 vaak	 uitgesproken	 in	 de	 vorm	 van	 het	 bedanken	 voor	 de	
bemoedigende	berichten	en	uitspreken	dat	zij	het	fijn	vinden	dat	ze	niet	de	enige	zijn	die	DM1	hebben.	
Het	lijkt	daarbij	niet	uit	te	maken	wie	de	bevestiging	geeft.	Het	kan	een	willekeurige	reactie	zijn:	‘Ik	vind	
het	altijd	nog	heel	fijn	om	van	andere	mensen	te	horen	hoe	zij	er	mee	omgaan!’	(R72-M-RC-V1).	Of	een	
reactie	van	een	lotgenoot:		
	

‘Reactie	1	(vrouw):	Mooi	gezegd	en	helemaal	mee	eens	👏 		
Respondent	6:	Altijd	goed	om	bevestiging	te	krijgen	van	een	insider	;)’	(R6-BC).	
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Daarnaast	 wordt	 regelmatig	 bij	 deze	 bevestigende	 reacties	 door	 patiënten	 hun	 eigen	 ervaringen	
gedeeld	over	het	onderwerp.	Ervaringen	delen	gaat	soms	over	hele	praktische,	kleine	dingen	zoals	een	
handig	 doosje	 voor	 je	 dextro.	 Andere	 reacties	 gaan	 over	 mensen	 die	 vergelijkbare	 hulpmiddelen	
gebruiken	en	dezelfde	ervaringen	hebben.	Bijvoorbeeld	de	reactie	op	respondent	3	die	aangeeft	dat	het	
infuus	van	haar	insulinepomp	vervangen	niet	lukt	na	het	douchen.			
	

‘Oh	ik	heb	de	Mio,	de	Quickset5	was	ik	toen	na	3	weken	al	gek	van,	onhandig	ding’	(R2	-V-R3-
BC).		

	
In	het	omgaan	met	(technische)	hulpmiddelen	zit	vaak	ook	emotie	opgesloten.	Het	gebruik	van	
hulpmiddelen	kan	zoals	eerdergenoemd,	schaamte	oproepen.	Ook	in	de	reacties	speelt	dat	
mechanisme	een	rol.	De	zichtbaarheid	van	hulpmiddelen	roept	dat	dan	op.	In	de	blog	van	respondent	
5	waarin	zij	vraagt	wie	zich	schaamt	voor	DM1,	wordt	daarop	gereageerd	met:			
	

	‘Reactie	3	(vrouw):	Ja	eigenlijk	wel,	hang	hem	(insuline	pomp)	altijd	aan	mijn	bh.	
Respondent	5:	vind	je	het	vervelend	als	mensen	het	weten?	
Reactie	3	(vrouw):	Nee	het	is	meer	dat	ik	zelf	het	jarenlang	voor	mezelf	wilde	verstoppen’	(R5-
BB).	
	

Dit	 citaat	 is	een	dialoog.	 In	blogs	 is	dat	 vaker	 te	 zien	 in	de	vorm	van	een	keten	aan	opeenvolgende	
reacties.	 Thema’s	 die	 in	 die	dialogen	naar	 voren	 komen	 zijn:	 acceptatie,	 vragen	over	hulpmiddelen,	
voeding,	 het	 stellen	 van	 de	 diagnose	 en	 het	 gebruik	 van	medicatie.	 Tinkeren	 krijgt	 op	 deze	manier	
betekenis	omdat	lotgenoten	niet	alleen	elkaar	steunen,	maar	leren	ook	van	elkaar	door	het	uitwisselen	
van	kennis	en	ideeën.	Hieronder	staat	nog	een	voorbeeld	van	het	tinkeren	in	opeenvolgende	reacties	
op	de	blog	van	respondent	3	die	problemen	ervaart	met	haar	insulinepomp.	
	

‘Reactie	3	(vrouw):	Aaah	ik	voel	je	frustratie	meis,	heel	logisch	dat	je	er	even	klaar	mee	was...	
😖😘 	
Reactie	4	(vrouw):	Heb	ik	ook	weleens	gehad.	Ging	die	er	gewoon	niet	meer	op.	Onding!	Met	
het	‘dopje’	erop	douchen?		
Respondent	3:	ja	dat	is	een	idee...	Ga	het	proberen!	
Reactie	4	(vrouw):	succes!!	   	
Reactie	5	(V):	ik	zeg	overstappen	op	de	Mio	zo	veel	fijner.	
Respondent	3:	ga	ik	zeker	doen!	Van	de	week	gelijk	bellen’	(R3-BC).	

4.4.2	CONTRASTEN	IN	REACTIES	
	
Het	 uitwisselen	 van	 ideeën	 komt	 niet	 alleen	 op	 gang	 door	 het	 stellen	 van	 vragen	 en	 het	 delen	 van	
ervaringen	na	het	geven	van	een	bemoedigende	reactie,	maar	ook	doordat	incidenteel	ontkennende	
reacties	voor	komen.	Dan	wordt	beschreven	of	genoemd	dat	het	verhaal	van	de	blogger	helemaal	niet	
herkend	wordt	en	er	verschillen	blijven.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	reactie	op	de	blog	van	respondent	
1	die	gaat	over	hoe	om	te	gaan	met	sterk	schommelende	bloedsuikerwaarden	tijdens	de	menstruatie.		
	

																																																													
5	Mio	en	Quickset	zijn	twee	soorten	insulinepompen.	
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‘Reactie	7	(vrouw):	Wauw,	wat	een	verschil!	Bij	mij	zijn	mijn	waarden	juist	super	hoog	en	ik	krijg	
ze	maar	niet	naar	beneden.	En	áls	ze	dan	eindelijk	zakken,	dan	knal	ik	een	mega-hypo	in.	
Respondent	1:	(…)	Ik	kom	maar	niet	omhoog	tijdens	die	dagen.	Bizar	hè’	(R1-BA).		

	
Verder	valt	op	dat	ook	 in	de	contrasterende	reacties	 ideeën	en	suggesties	worden	geopperd	of	 tips	
worden	gegeven.	Dan	schrijft	een	blogger	bijvoorbeeld	over	het	niet	vervangen	van	de	naald	na	het	
uitvoeren	 van	 een	 vingerprik,	 omdat	 dit	 zo	 lang	 duurt	 en	 vraagt	 of	 anderen	 de	 naald	 ook	weleens	
vergeten	te	vervangen?	Daar	wordt	op	gereageerd	met:		
	

‘Reactie	1	(V):	Nee,	ik	riskeer	liever	niet	onnodig	infecties...	😬 	
Respondent	3:	slim	🙈 	
Reactie	1	(V):	je	kan	het	één	van	je	doelen	maken?	😉 	gezondheid	staat	voorop,	lijkt	mij...	😊 		
Respondent	3:	ga	ik	doen!’	(R3-BA).	
	

Ondanks	 dat	 reacties	 ondersteunend	 of	 contrasterend	 zijn	 en	 dat	 ideeën	 soms	 wel	 en	 soms	 niet	
aansluiten,	wordt	niet	altijd	voor	alle	problemen	een	oplossing	gevonden.	Zowel	uit	de	blogs	en	vlogs	
als	uit	de	geanalyseerde	reacties	blijkt	dat	tinkeren	inderdaad	een	proces	is	van	vallen	en	opstaan	dat	
nooit	ophoudt.	Onderstaande	reactie	beschrijft	dat	kernachtig:	
	

	‘Het	blijft	lastig	om	een	goede	tussenweg	te	vinden’	(R7-V-R1-BC).		
	

Samengevat	blijkt	dat	er	veel	en	vaak	reacties	door	lotgenoten	worden	gegeven,	vooral	op	blogs.	In	die	
reacties	-	soms	hele	dialogen	-	worden	ideeën	uitgewisseld	en	suggesties	of	tips	gegeven.	Die	reacties	
lossen	niet	alles	op,	waardoor	het	experimenteren	doorgaat.		
	
Nu	de	resultaten	zijn	geanalyseerd,	kan	worden	vervolgd	met	het	interpreteren	daarvan.	Hoe	sluiten	de	
resultaten	aan	bij	wat	 in	de	gelezen	literatuur	 is	gevonden	en	wat	betekenen	de	resultaten	voor	het	
beantwoorden	van	de	hoofdvraag.		
	

	 	



	 31	

5	DISCUSSIE	&	CONCLUSIE	
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	ingegaan	op	hoe	de	gevonden	resultaten	zich	verhouden	tot	de	gelezen	literatuur	
waarna	 de	 hoofdvraag	 beantwoord	 wordt.	 Vervolgens	 worden	 de	 beperkingen	 van	 dit	 onderzoek	
belicht	en	tot	slot	worden	aanbevelingen	gegeven	voor	mogelijk	vervolgonderzoek	en	voor	de	praktijk.	

5.1	BURDEN	OF	CARE	
	
De	 in	 de	 gelezen	 literatuur	 benoemde	 aspecten	 –	 financieel,	 praktisch,	 fysiek	 en	 emotioneel	 –	met	
betrekking	tot	het	concept	burden	of	care	(Demain	et	al.,	2015;	Sav	et	al.,	2013),	worden	door	jongeren	
in	 dit	 onderzoek	 ook	 genoemd	met	 uitzondering	 van	 de	 financiële	 aspecten	 (Sav	 et	 al.,	 2013).	Met	
betrekking	tot	de	overige	aspecten	valt	op	dat	jongeren	vooral	bloggen	en	vloggen	over	het	leven	van	
alledag	en	hoe	de	verschillende	aspecten	samen	impact	hebben	op	hun	leven	met	DM1.	Ze	benoemen	
die	 aspecten	 niet	 afzonderlijk	maar	 combineren	 ze	 tot	 een	 geheel	waarbij	 in	 die	 combinaties	 altijd	
emotionele	aspecten	naar	voren	komen	zoals	in	de	blog	van	respondent	2	op	p.	21	waarin	hij	de	fysieke-	
en	 emotionele	 aspecten	 met	 elkaar	 combineert.	 In	 de	 gelezen	 literatuur	 wordt	 benoemd	 dat	
voornamelijk	 de	 emotionele	 aspecten	 de	 burden	 of	 care	 bepalen	 (Demain	 et	 al.,	 2015),	 maar	 de	
koppeling	 van	 fysieke-	 of	 praktische	 aspecten	 met	 de	 emotionele	 aspecten	 wordt	 in	 de	 gelezen	
literatuur	niet	belicht.	Duidelijk	wordt	ook	dat	-	ondanks	negatieve	gevoelens	en	ervaringen	-	jongeren	
relativeren	en	positief	blijven,	waarover	later	meer.	
	
Opvallend	is	ook	dat	uit	de	analyse	blijkt	dat	de	ervaren	burden	of	care	extra	impact	heeft	bij	specifieke	
gebeurtenissen.	Over	 impact	wordt	 in	 de	 literatuur	 aangegeven	 dat	 symptomen	 en	 behandelopties	
samen	een	dynamisch	proces	vormen	die	de	ervaren	burden	of	care	kunnen	beïnvloeden	en	veranderen	
(Sav	et	al.,	2013).	In	dit	onderzoek	komt	vooral	naar	voren	dat	het	niet	zo	zeer	draait	om	symptomen	
en	behandelingsopties	bij	jongeren	met	DM1,	maar	dat	de	ervaren	burden	of	care	verhoogd	wordt	bij	
bijzondere	gebeurtenissen	zoals	het	stellen	van	de	diagnose,	de	menstruatie	en	bij	zwangerschap.	Een	
voorbeeld	hiervan	is	respondent	E	op	p.22	die	vertelt	over	de	impact	die	de	diagnosestelling	op	haar	
had,	omdat	ze	weet	hoe	het	is	om	zonder	DM1	te	leven.		

Bij	de	bijzondere	gebeurtenis	zwangerschap	kan	de	impact	verlaagd	worden	omdat	symptomen	
worden	gemonitord.	Bij	respondent	B	p.26	heeft	dit	een	positief	effect	gehad	op	haar	ervaren	burden	
of	care	aangezien	ze	het	advies	geeft	om	tijdens	de	zwangerschap	goed	te	luisteren	naar	het	advies	van	
medici.		

Het	monitoren	van	de	symptomen	van	DM1	blijkt	bij	de	bijzondere	gebeurtenis	menstruatie	
echter	 een	 stuk	 moeilijker.	 Omdat	 de	 menstruatie	 bij	 vrouwen	 een	 maandelijks	 terugkerende	
gebeurtenis	 is,	 zou	 verwacht	 mogen	 worden	 dat	 zij	 ervaringen	 krijgen	 in	 het	 reguleren	 van	 hun	
bloedsuikerwaarden	 in	 die	 periode.	 Toch	 blijkt	 de	menstruatie	 iedere	 keer	 opnieuw	een	 bijzondere	
gebeurtenis	als	wordt	opgemerkt	door	respondent	1	op	p.	22	dat	het	weer	‘de	tijd	van	de	maand	is’.	De	
menstruatie	veroorzaakt	zoveel	onregelmatigheid	in	bloedsuikerwaarden	dat	daar	nog	geen	oplossing	
voor	 mogelijk	 blijkt.	 De	 vrouwelijke	 respondenten	 ervaren	 daardoor	 iedere	 maand	 opnieuw	 een	
verhoging	van	de	ervaren	burden	of	care.		
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5.2	TINKEREN	IN	HET	DAGELIJKS	LEVEN	
	
Allereerst	 is	 in	 de	 blogs	 en	 vlogs	 tinkeren	 terug	 te	 zien	 in	 het	 experimenteren	 met	 voeding	 en	
(technologische)	hulpmiddelen.	Dit	komt	overeen	met	de	bevindingen	uit	de	gelezen	literatuur	waarin	
wordt	benoemd	dat	door	trial	en	error	patiënten	erachter	komen	hoe	zij	omgaan	met	hun	aandoening	
in	het	dagelijks	leven	(Pols,	2013,	2014).		
	
Jongeren	richten	zich	bij	hun	experimenten	op	de	gebruikersvriendelijkheid	en	hun	beleving.	Anders	
gezegd:	de	verschillende	kenniselementen	 (medisch	en	 technisch),	worden	als	het	ware	getoetst	op	
gebruikersgemak	en	houdbaarheid.	Een	voorbeeld	van	gebruiksvriendelijkheid	bij	technische	kennis	is	
dat	van	respondent	3	op	p.	30	over	een	insulinepomp	die	niet	gebruiksvriendelijk	is.	Zij	gaat	daarom	een	
andere	insulinepomp	aanschaffen.	Een	ander	voorbeeld	van	gebruiksvriendelijkheid	bij	medische	kennis	
is	dat	van	respondent	A	op	p.	24	over	het	drinken	van	chocolademelk	bij	een	te	lage	bloedsuikerspiegel.	
Hij	verbindt	het	medisch	noodzakelijke	met	het	aangename.		
Het	 element	 van	 ‘beleving’	 komt	 in	 de	 gelezen	 literatuur	 niet	 zo	 expliciet	 naar	 voren.	 Er	wordt	wel	
gesproken	over	het	combineren	van	kenniselementen	(Frank,	1997;	Mol,	2006a;	Mol	et	al.,	2010)	en	er	
wordt	 ook	over	 sleutelen	 en	 knutselen	 gesproken	 (Pols,	 2013,	 2014)	waarin	 de	belevingsfactor	 een	
onderdeel	van	zou	kunnen	zijn.		
	
Jongeren	tinkeren	met	als	doel	om	kennis	praktisch	te	maken	zodat	die	kennis	aansluit	op	hun	situatie	
en	daarnaast	gebruikersvriendelijk	is.	Als	uit	verschillende	ervaringen	met	hulpmiddelen	in	de	dagelijkse	
praktijk	blijkt	dat	het	nodig	is	om	iets	nieuws	uit	te	proberen,	dan	doen	jongeren	dat.		
	
Behalve	over	de	praktische	aspecten	 van	het	 leven	met	DM1,	 tinkeren	 jongeren	ook	om	 te	 kunnen	
omgaan	 met	 conflicterende	 waarden.	 Daarin	 verschillen	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 niet	 met	
conclusies	 uit	 de	 gelezen	 literatuur	 (Law,	 2010;	 Struhkamp	 et	 al.,	 2009).	 Jongeren	 blijken	 in	 dit	
onderzoek	veel	moeite	te	hebben	met	het	combineren	van	de	waarden	chronisch	ziek	versus	normaal	
zijn	en	gezond	zijn	versus	genieten.	Eerdergenoemde	praktische	aspecten	vormen	de	basis	voor	het	
omgaan	 met	 deze	 conflicterende	 waarden.	 Jongeren	 met	 DM1	 moeten	 vanwege	 hun	 aandoening	
constant	 letten	op	hun	voeding	en	manier	van	 leven	zoals	respondent	B	op	p.	20	beschrijft.	Zomaar	
zoetigheid	eten	kan	niet	zonder	insuline	bij	te	spuiten.		
	
Uit	dit	onderzoek	blijkt	ook	dat	jongeren	zoveel	als	maar	mogelijk	is	normaal	willen	zijn.	Ze	tinkeren	over	
alle	mogelijkheden	die	zij	zien	om	erbij	te	willen	horen	en	normale	dingen	te	kunnen	doen.	Enerzijds	is	
dat	 logisch	 omdat	 zij	 de	 aandoening	 in	 moeten	 passen	 in	 het	 dagelijks	 leven,	 anderzijds	 is	 dat	 te	
verklaren	omdat	veel	jongeren	in	dit	onderzoek	een	leven	kennen	zonder	DM1.	Velen	van	hen	kregen	
de	diagnose	op	latere	leeftijd	en	kennen	daardoor	het	verschil.	Dat	verschil	kan	tevens	een	verklaring	
zijn	voor	het	omgaan	met	de	conflicterende	waarden	gezond	zijn	versus	genieten.		

Jongeren	in	dit	onderzoek	ervaren	lang	niet	altijd	dat	ze	erbij	horen	onder	andere	omdat	het	
hebben	 van	 DM1	 door	 (technische)hulpmiddelen	 zichtbaar	 wordt.	 Daar	 schamen	 jongeren	 zich	
geregeld	voor	zoals	respondent	C	op	p.	20	die	haar	insulinepomp	in	haar	bh	wegwerkt.	Sav	et	al.	(2013)	
merken	 ook	 op	 dat	 het	 gebruiken	 van	medicatie	 in	 het	 openbaar	 in	 door	 patiënten	 gênant	 wordt	
gevonden	(Sav	et	al.,	2013).	
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Het	tinkeren	richt	zich	dus	ook	op	het	zonder	schaamte	door	het	leven	kunnen	gaan.	Dit	doen	jongeren	
in	dit	onderzoek	door	de	situatie	van	de	positieve	kant	te	bekijken,	te	proberen	om	de	aandoening	te	
accepteren	 en	 elkaar	 te	 stimuleren	 om	 openheid	 te	 creëren	 over	 DM1	 naar	 anderen	 toe.	 Zoals	
respondent	A	vertelt	op	p.	26	om	open	te	zijn	op	het	werk	over	DM1.	Tegelijkertijd	zegt	hij	erbij	dat	
collega’s	 niet	 altijd	 rekening	met	 je	 hoeven	 te	 houden.	 Je	 zou	 tinkeren	 een	 vorm	 het	 zoeken	 naar	
emotionele	balans	kunnen	noemen	die	het	conflict	tussen	chronisch	ziek	versus	normaal	zijn	probeert	
op	te	lossen.		
	
Bij	het	oplossen	van	de	conflicterende	waarde	gezond	zijn	versus	genieten,	lijkt	het	‘erbij	horen’	ook	
een	grote	rol	te	spelen.	Jongeren	willen	hetzelfde	kunnen	doen	als	hun	leeftijdsgenoten,	er	goed	uit	
zien	of	 een	 feestje	 kunnen	 vieren	en	 zoeken	naar	 balans	om	dat	 te	 kunnen.	 Soms	 leidt	 dat	 tot	 het	
gewoon	een	gokje	wagen	zoals	respondent	1	op	p.	24	en	in	andere	situaties	leidt	dat	tot	weloverwogen	
keuzes	 zoals	 bijvoorbeeld	 een	wijntje	 drinken	 voor	 respondent	 B	 op	 p.	 27.	 Het	 onderscheid	 tussen	
gokken	en	weloverwogen	keuzes	komt	in	de	gelezen	literatuur	over	tinkeren	niet	naar	voren.	
	
Verder	tinkeren	jongeren	in	dit	onderzoek	nog	over	praktische	oplossingen	om	balans	te	vinden	tussen	
de	conflicterende	waarden.	Dat	resulteert	in	het	bakken	van	lekkere	taart	zonder	suiker	om	balans	te	
vinden	tussen	gezond	zijn	versus	genieten	of	slimmigheidjes	met	insulinepompen	onder	een	bh	als	het	
gaat	om	chronisch	ziek	versus	normaal	zijn.	
	
Zoals	eerder	genoemd	valt	op	dat	jongeren	met	DM1	tinkeren	met	een	positieve	intentie.	Weliswaar	
wordt	er	af	en	toe	gezegd	dat	het	leven	met	DM1	moeilijk	of	zwaar	is,	maar	er	wordt	altijd	afgesloten	
met	een	positief	inzicht.	Nergens	leidt	dat	tot	rebellie;	het	afzetten	tegen	de	aandoening;	lotgenoten	
publiekelijk	vernederd	of	afreageren	op	de	zorg	of	zorgprofessionals.	Wel	worden	er	tips	gegeven	aan	
restauranthouders	en	verzekeraars,	maar	dan	worden	die	niet	publiekelijk	te	schande	gemaakt.	In	de	
gelezen	literatuur	is	ook	niets	aangetroffen	over	botsingen	of	negatieve	vormen	van	tinkeren.		
	
Eén	mogelijke	verklaring	voor	deze	positieve	houding	is	de	huidige	tijdsgeest	waarin	het	geven	van	likes	
aan	elkaar	erg	belangrijk	is	(Baneke,	2017).	Een	tweede	verklaring	voor	deze	positieve	houding	is	dat	
het	een	manier	is	om	DM1	te	accepteren.	Uit	de	review	van	Sav	et	al.	(2013)	blijkt	dat	acceptatie	van	
het	leven	met	de	aandoening	en	de	behandeling	die	daarbij	hoort	de	last	van	de	aandoening	vermindert	
(Sav	et	al.,	2013).	Vast	staat	in	ieder	geval	dat	in	dit	onderzoek	jongeren	zich	niet	afzetten	tegen	hun	
ziekte	maar	positief	blijven	tinkeren.		

5.3	ZORGPROFESSIONALS	
	
De	verwachting	was	dat	de	relatie	met	zorgprofessionals	in	het	tinkeren	van	jongeren	met	DM1	aan	bod	
zou	komen	in	blogs	en	vlogs.	Dat	blijkt	niet	uit	dit	onderzoek.	Jongeren	bloggen	en	vlogger	incidenteel	
over	de	relatie	met	zorgprofessionals.	Dan	noemen	zij	de	zorgprofessional	die	oog	hebben	voor	hun	
emotie	of	beleving.	Die	zorgprofessionals	verlichten	hun	burden	of	care.	Zoals	respondent	1	op	p.	22	
beschrijft	dat	de	zorgprofessional	‘door	haar	heen	prikte’.	Verder	valt	op	dat	er	bijna	geen	reacties	van	
zorgprofessionals	zijn	op	de	blogs	en	vlogs.	In	de	uitwisseling	van	ervaringskennis	doen	zij	dus	ook	niet	
mee	en	spelen	zij	dus	ook	geen	rol	in	het	proces	van	tinkeren.	
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Uit	dit	onderzoek	blijkt	dus	dat	de	relatie	met	zorgprofessionals	geen	groot	onderwerp	is	bij	jongeren	
met	 DM1.	 Het	 tinkeren	 doen	 jongeren	 vooral	 zelf.	 Pols	 (2013)	 komt	 in	 haar	 onderzoek	 bij	 COPD	
patiënten	tot	een	vergelijkbare	conclusie.	COPD-patiënten	tinkeren	ook	zelf	om	in	het	dagelijks	leven	
met	de	aandoening	om	te	gaan	(Pols,	2013,	2014).	Terwijl	veel	van	de	gelezen	literatuur	benoemt	dat	
tinkeren	 plaatsvindt	 in	 de	 arts-patiëntrelatie	 (Mol	 et	 al.,	 2010),	 blijkt	 echter	 uit	 dit	 onderzoek	 dat	
tinkeren	ook	bij	de	patiënt	thuis,	buiten	de	arts-patiëntrelatie	plaatsvindt.		
	

5.4	LEREN	VAN	ANDEREN	
	
Dat	 er	 nauwelijks	 zorgprofessionals	 zijn	 die	 reageren,	 betekent	 niet	 dat	 er	 geen	 reacties	 zijn.	
Integendeel,	 veel	 reacties	 op	 met	 name	 blogs,	 komen	 van	 lotgenoten.	 Meestal	 ontstaan	 reacties	
doordat	de	blogger	of	lezer	een	vraag	stelt	of	doordat	er	na	een	antwoord	weer	een	vervolgvraag	wordt	
gesteld.	Dat	van	reacties	wordt	geleerd	blijkt	als	jongeren	een	advies	overnemen,	zoals	respondent	3	p	
30	die	door	reacties	van	lotgenoten	advies	krijgt	over	een	gebruiksvriendelijke	insulinepomp	en	zegt	de	
leverancier	 van	de	 insulinepomp	 te	bellen	voor	meer	 informatie.	Een	ander	voorbeeld	dat	er	wordt	
geleerd	van	anderen	 is	wanneer	uit	een	contrasterende	mening	blijkt	dat	daarmee	het	gezichtspunt	
wordt	verbreed	omdat	er	meerdere	mogelijkheden	zijn	zoals	bij	respondent	1	p.	30	die	aangeeft	dat	
zowel	een	hoge	als	een	lage	bloedsuikerspiegel	het	gevolg	van	de	menstruatie	kunnen	zijn.		
	
Een	veel	voorkomende	verschijningsvorm	van	leren	van	anderen	in	dit	onderzoek	is	dat	een	ketting	aan	
reacties	 als	 het	 ware	 een	 dialoog	 vormen.	 In	 die	 dialogen	 worden	 opeenvolgende	 ervaringen	 of	
meningen	gedeeld.	Ook	deze	bevinding	bevestigt	wat	Pols	(2013)	vond	bij	haar	onderzoek	naar	tinkeren	
bij	 COPD-patiënten.	 Ook	 die	 patiënten	 wisselden	 met	 elkaar	 ook	 ondersteunende	 en	 praktische	
strategieën	uit	(Pols,	2013).	Ondanks	het	verschil	in	doelgroep,	Pols	onderzocht	COPD-patiënten,	en	het	
verschil	 in	platform	 -	Pols	 (2013)	onderzocht	een	gesloten	online	platform	 -	 vertonen	de	 resultaten	
overeenkomsten.	Het	grotere	bereik	en	de	toegankelijkheid	van	sociale	media,	heeft	blijkbaar	weinig	
invloed	op	wie	er	reageren	en	wat	de	strekking	van	de	reactie	is.	Zowel	uit	dit	onderzoek	als	dat	van	
Pols	(2013)	blijkt	dat	lotgenoten	steun	ervaren	van	elkaar	en	van	elkaar	leren.	Pols	(2013)	spreekt	niet	
over	het	karakter	van	blogs,	vlogs	en	reacties	daarop.	In	dit	onderzoek	valt	op	dat	reacties	ofwel	positief	
zijn	 ofwel	 positief	 eindigen.	 Onduidelijk	 is	 wat	 de	 samenhang	 is	 met	 huidige	 trends,	 waarin	 voor	
negativiteit	geen	ruimte	lijkt	te	zijn	(MT	leadership,	2016).	Een	van	de	verslavende	aspecten	van	sociale	
media	gebruik	 is	het	 (soms	overdreven)	positivisme	wat	getoond	moet	worden	door	het	krijgen	van	
likes	op	blogs	en	vlogs	(Baneke,	2017).	
	
Tot	slot	is	het	opmerkelijk	dat	in	dit	onderzoek	geen	dialogen	over	medicatie	zijn	gevonden;	er	wordt	
niet	 getinkerd	 over	 soorten	 insuline,	 of	 over	 hoeveelheden	 die	 gespoten	worden.	 Ook	 zijn	 er	 geen	
dialogen	over	het	omgaan	met	gegeven	adviezen	van	zorgprofessionals.	Doordat	er	niet	over	wordt	
gesproken,	kan	die	kennis	niet	worden	ontkracht	of	in	twijfel	getrokken.		
	
Nu	de	 resultaten	 in	 context	 zijn	 geplaatst	 en	 gekoppeld	 aan	de	 gelezen	 literatuur	 en	 verschillen	 en	
overeenkomsten	zijn	besproken,	kan	de	hoofdvraag	worden	beantwoord.		
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5.5	CONCLUSIE	
	
De	hoofdvraag	die	beantwoord	wordt	is:	

	
Hoe	tinkeren	jongeren	met	Diabetes	Mellitus	tijdens	het	omgaan	met	hun	aandoening	in	het	

dagelijks	leven	en	welke	lessen	kunnen	daaruit	worden	opgedaan?	
	
Jongeren	stellen	op	sociale	media	vooral	veel	vragen	en	melden	hun	bevindingen.	Puur	vanuit	hun	eigen	
ervaring.	 Tinkeren	 gaat	 bij	 jongeren	 met	 DM1	 voornamelijk	 over	 balans	 vinden	 tussen	 voeding	 en	
insuline	en	hoe	zij	die	balans	in	het	dagelijks	leven	moeten	hanteren	bij	het	sporten,	werken,	naar	school	
gaan	en	uitgaan.	Die	balans	wordt	extra	bemoeilijkt	 in	bijzondere	 situaties,	 zoals	de	menstruatie	en	
zwangerschap.	Dan	blijkt	met	tinkeren	geen	oplossing	te	ontstaan	maar	wel	dat	er	steun	kan	worden	
geboden	aan	de	blogger	of	vlogger.		
	
Achter	die	praktijk	blijken	twee	conflicterende	waarden	schuil	 te	gaan.	Zowel	het	gezond	zijn	versus	
genieten	als	het	normaal	versus	bijzonder	zijn.	Bijzonder	zijn	de	 jongeren	omdat	zij	DM1	hebben	en	
omdat	er	vanaf	de	diagnose	geen	enkel	moment	meer	‘gewoon’	is;	over	alles	moet	worden	nagedacht	
en	gerekend.	Normaal	zijn	krijgt	betekenis	omdat	jongeren	zich	meten	met	anderen	en	willen	zijn	als	
anderen.	Veel	bloggers	kennen	dat	normale	leven	ook	van	voor	de	diagnose.	
	
Daarachter	 schuilt	 een	 nog	 breder	 dilemma,	 namelijk	 het	 omgaan	 met	 normaal	 zijn	 en	 normaal	
(kunnen)	doen.	Tinkeren	is	vaak	gericht	op	normaal	doen,	maar	er	spreekt	een	verlangen	uit	om	normaal	
te	zijn.	Het	normaal	doen	blijkt	als	 jongeren	met	DM1	hun	experimenten	richten	op	normale	dingen	
zoals	sporten	en	uitgaan.	Niet	normaal	kunnen	zijn	blijkt	uit	de	blogs	en	vlogs	over	de	schaamte	die	zij	
ervaren.	Door	die	schaamte	voelen	zij	zich	beperkt.			
	
In	blogs	en	vlogs	komt	naar	voren	dat	jongeren	zelf	tinkeren,	buiten	de	arts-patiëntrelatie.	Dit	wordt	
samen	met	lotgenoten	gedaan	omdat	voornamelijk	lotgenoten	reageren	op	de	blogs.	Je	zou	tinkeren	
een	vorm	van	lotgenotencontact	kunnen	noemen.	Lotgenoten	die	ervaringskennis	uitwisselen,	elkaar	
versterken	en	zowel	bevestigende	als	bemoedigende	reacties	geven.	Sociale	media	openen	dus	door	de	
brede	 toegankelijkheid	 en	 de	 vrijheid	 om	 te	 reageren,	 vooral	 voor	 lotgenoten	 de	 weg	 naar	 het	
uitwisselen	van	ervaringskennis.	Die	uitwisseling	vindt	vooral	plaats	in	de	vorm	van	dialogen.		
	
Tinkeren	kenmerkt	zich	in	blogs	en	vlogs	vooral	door	positiviteit	en	begrip	voor	elkaars	situatie.	Kritische	
geluiden	of	zich	afzetten	tegen	de	ziekte	gebeurt	niet.	Tinkeren	richt	zich	op	wat	wel	kan	en	elkaar	een	
stap	verder	helpen	in	het	omgaan	met	DM1.		Eigenlijk	ontstaat	een	vorm	van	positieve	ervaringskennis,	
al	dan	niet	 in	een	reeks	van	reacties.	Sociale	media	zijn	slechts	een	ondersteunend	platform	om	die	
positieve	ervaringskennis	te	delen	en	dialoog	mogelijk	en	toegankelijk	te	maken.	
	
Tot	slot	is	voor	jongeren	met	DM1	‘zijn	&	doen’,	‘gewoon	&	bijzonder’	de	realiteit	van	elke	dag.	Voor	
jongeren	met	DM1	zijn	‘gewone’	dagelijkse	activiteiten	‘bijzonder’	en	zoeken	zij	naar	een	manieren	om	
hier	op	een	‘gewone’	manier	mee	om	te	gaan.	Daarnaast	willen	jongeren	met	DM1	normaal	‘zijn’	zoals	
andere	jongeren,	ook	al	hebben	zij	een	chronische	aandoening.	Om	dit	te	bereiken	proberen	jongeren	
met	DM1	zoveel	mogelijk	normale	dingen	in	het	dagelijks	leven	te	‘doen’.		
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5.6	BEPERKINGEN	
	
Het	 analyseren	 van	 sociale	media	 heeft	 als	 nadeel	 dat	 alleen	 de	 informatie	 die	 geschreven	 of	 van	
tevoren	op	film	gezet	is,	kan	worden	geanalyseerd.	Er	kan	niet	worden	doorgevraagd	zoals	in	interviews.	
Toch	blijkt	uit	dit	onderzoek	en	uit	de	gelezen	literatuur	dat	de	sociale	media	platformen	Instagram	en	
YouTube	een	interessante	en	rijke	onderzoeksbron	zijn	voor	kwalitatief	onderzoek	(Caplan	et	al.,	2017).	
De	platformen	Instagram	en	YouTube	samen	leveren	rijke	data	op	over	de	ervaringen	van	jongeren	met	
het	inpassen	van	DM1	in	het	dagelijks	leven.	Beide	platformen	vullen	elkaar	aan	omdat	Instagram	een	
platform	 is	 waarin	 korte	 teksten	 worden	 geplaatst	 en	 op	 YouTube	 filmbeelden	 veel	 verduidelijken	
zonder	dat	daar	het	geschreven	woord	voor	nodig	is.	Een	belangrijk	verschil	is	dat	op	blogs	uitgebreide	
dialogen	van	reacties	ontstaan	en	op	vlogs	niet.	De	mogelijkheid	tot	reageren	is	bij	vlogs	beperkt	tot	
bemoedigende	 reacties	 waardoor	 deze	 beperkt	 te	 analyseren	 zijn.	 Dat	 beïnvloedt	 de	
generaliseerbaarheid	 van	 de	 conclusies	 over	 reacties.	 Conclusies	 daarover	 moeten	 dus	 met	
voorzichtigheid	worden	gehanteerd.	Ze	zijn	gebaseerd	op	de	reacties	op	blogs.		
	
De	diversiteit	van	bloggers	en	vloggers	is	beperkt	in	dit	onderzoek.	Er	zijn	meer	vrouwelijke	vloggers	dan	
mannelijke	en	ook	degene	die	op	blogs	en	vlogs	reageren	zijn	ook	voornamelijk	vrouwen.	Daarnaast	zijn	
de	bloggers	en	vloggers	allemaal	autochtone	Nederlanders.	De	gemiddelde	leeftijd	van	bloggers	in	dit	
onderzoek	is	24	en	die	van	vloggers	21	waarbij	de	jongste	respondent	17	jaar	oud	was.	In	het	zoeken	
naar	 respondenten	 is	 de	 onderzoeker	 noch	 jongeren	 tussen	 de	 12	 en	 16	 jaar,	 noch	 allochtone	
Nederlanders	of	jongeren	met	de	aandoening	diabetes	mellitus	type	2	tegengekomen.		

Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 vrouwen	 jonger	 dan	 30	 jaar	 eerder	 persoonlijke	 blogs	 maken	 dan	
mannen	(Herring,	Scheidt,	Bonus,	&	Wright,	2004).	Dat	vrouwen	meer	gebruik	maken	van	sociale	media	
is	volgens	Haris	2008	een	vooruitgang	 in	de	burger	participatie	voor	 jonge	vrouwen,	die	daarin	voor	
alsnog	 ondervertegenwoordigd	 zijn	 in	 het	 (politiek)	 burgerschap	 en	 op	 deze	 manier	 zich	 kunnen	
ontwikkelen	in	nieuwe	vormen	van	groepen	en	het	geven	van	hun	mening	(Harris,	2008).		
	
Hoewel	 etniciteit	 een	 beperking	 kan	 zijn	 voor	 dit	 onderzoek,	 wordt	 dat	 tegengesproken	 door	
Amerikaans	 onderzoek	 waarin	 naar	 voren	 komt	 dat	 etniciteit	 niet	 de	 oorzaak	 is	 dat	 niet	 alle	
bevolkingsgroepen	vertegenwoordigd	zijn	op	blogs,	maar	dat	onderwijsongelijkheid	ervoor	zorgt	dat	er	
een	‘elitair	forum’	ontstaat	(Schradie,	2012).	Dit	kan	een	verklaring	zijn	dat	in	het	zoeken	naar	bloggers	
en	vloggers	alleen	maar	autochtone	Nederlanders	gevonden	zijn.	De	opleiding	van	bloggers	en	vloggers	
is	niet	bekend	en	kan	daarom	een	beperking	zijn	voor	dit	onderzoek.		
	
Wat	ook	opvalt	is	dat	alle	bloggers	en	vloggers	diabetes	mellitus	type	1	hebben.	Dit	kan	zo	zijn,	omdat	
type	2	vaker	voorkomt	bij	ouderen,	maar	aangezien	tegenwoordig	meer	jongeren	diabetes	mellitus	type	
2	krijgen	(Baan,	2019)	zijn	er	toch	geen	blogs	en	vlogs	van	jongeren	met	type	2	gevonden.	Sporadisch	
zegt	iemand	in	de	reacties	op	een	vlog	dat	hij/zij	type	2	heeft.	Dit	zou	kunnen	komen	doordat	er	rondom	
het	hebben	van	Diabetes	Mellitus	type	2	een	stigma	hangt.	Dat	stigma	 is	ontstaan	omdat	afgelopen	
decennia	 is	 aangetoond	dat	Diabetes	Mellitus	 type	 2	 zich	 ontwikkelt	 als	 gevolg	 van	 een	ongezonde	
leefstijl	en	hierdoor	dus	in	de	maatschappij	wordt	gedacht	dat	de	persoon	zelf	dus	verantwoordelijk	is	
voor	het	ontwikkelen	van	de	aandoening	 (Lindström	et	al.,	2006;	Tuomilehto	et	al.,	2001).	Dit	heeft	
psychologische	gevolgen	namelijk	dat	patiënten	met	diabetes	mellitus	type	2	het	liever	niet	vertellen	
aan	andere	dat	zij	deze	chronische	aandoening	hebben	(Browne,	Ventura,	Mosely,	&	J.,	2013;	Singh,	
Cinnirella,	&	Bradley,	2012;	Wellard,	Rennie,	&	King,	2008).	Dit	zou	kunnen	verklaren	waarom	alleen	
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jongeren	met	Diabetes	Mellitus	type	1	bloggen	en	vloggen	over	hun	aandoening	en	de	conclusies	uit	dit	
onderzoek	dus	alleen	gaan	over	jongeren	met	Diabetes	Mellitus	type	1.		
	
Sociale	media	is	dus	een	interessante	onderzoeksbron,	maar	het	heeft	wel	de	limitatie	van	diversiteit.	
Daar	moet	in	vervolgonderzoek	rekening	mee	worden	gehouden.		Conclusies	uit	dit	onderzoek	hebben	
enkel	betrekking	op	autochtone	Nederlandse	jongeren	met	DM1	tussen	de	17	en	30	jaar	oud.	
	

5.7	AANBEVELINGEN	VERVOLGONDERZOEK	
	
Voor	 vervolgonderzoek	 zijn	 er	 de	 volgende	 aanbevelingen.	 Allereest	 is	 sociale	 media	 een	 rijke	
onderzoeksbron	 voor	 kwalitatief	 onderzoek	 en	 wordt	 aanbevolen	 om	 deze	 relatief	 makkelijk	 te	
verkrijgen	databron	meer	en	vaker	te	gebruiken	voor	onderzoeksdoeleinden.	Speciaal	de	reacties	op	de	
blogs	vragen	om	uitgebreider	onderzoek.	Ook	de	diversiteit	van	de	blogger	of	vlogger	is	een	belangrijk	
aandachtspunt	voor	vervolgonderzoek.	Het	is	denkbaar	dat	specifieke	groeperingen	gebruik	maken	van	
afgeschermde	 omgevingen.	 Nader	 onderzoek	 zal	 uit	 moeten	 wijzen	 of	 dit	 zo	 is	 en	 zo	 ja,	 hoe	 daar	
toegang	toe	kan	worden	verkregen	voor	analysedoeleinden	
	
Daarnaast	wordt	aanbevolen	om	in	het	onderzoek	naar	tinkeren	breder	te	kijken	dan	alleen	het	tinkeren	
in	de	arts-patiëntrelatie	waar	de	literatuur	zich	nu	voornamelijk	op	focust.	Ook	kan	er	meer	onderzoek	
gedaan	 worden	 op	 sociale	 media	 naar	 de	 ervaringskennis	 van	 patiënten	 met	 andere	 (chronische)	
aandoeningen.	Zoals	gezegd:	 Instagram	en	YouTube	blijken	een	rijke	onderzoeksbron	te	zijn	waaruit	
veel	 informatie	 te	 halen	 is	 over	 ervaringskennis.	 Meer	 onderzoek	 naar	 deze	 en	 andere	
patiëntengroepen	 kan	 de	 wetenschappelijke	 kennis	 over	 tinkeren,	 ervaringen,	 voorkeuren	 en	
uitwisselen	van	kennis	van	patiënten	vergroten	en	verbreden.		
	
Vervolgens	is	in	dit	onderzoek	geen	aandacht	geschonken	aan	het	tijdsperspectief.	Het	kan	interessant	
zijn	 of	 –	wanneer	 blogs	 en	 vlogs	 uit	 verschillende	 periodes	worden	 vergeleken	 –	 om	 verschillen	 en	
overeenkomsten	te	koppelen	bijvoorbeeld	aan	actuele	thema’s	in	een	bepaalde	periode.	
	
Aanvullend	 kan	 onderzoek	 naar	 blogs	 en	 vlogs	 worden	 gecombineerd	 met	 het	 interviewen	 van	 óf	
bloggers	en	vloggers	zelf,	óf	jongeren	die	reageren,	óf	jongeren	die	DM1	hebben	maar	niet	reageren.	
	

5.8	AANBEVELINGEN	VOOR	DE	PRAKTIJK	
	
Hieronder	nog	een	aantal	voorstellen	voor	de	uitvoeringspraktijk.	Allereerst	kunnen	zorgprofessionals	
veel	informatie	opdoen	over	het	leven	met	een	chronische	aandoening	door	het	bekijken	van	blogs	en	
vlogs.	Deze	 informatie	kunnen	ze	meenemen	naar	de	praktijk	en	over	deze	onderwerpen	 in	dialoog	
gaan	of	zelfs	op	sociale	media	met	de	 jongeren	in	dialoog	gaan.	Daarnaast	valt	op	dat	 jongeren	met	
DM1	veel	behoefte	hebben	aan	bemoedigende	berichten.	Dit	kunnen	zorgprofessionals	ook	meenemen	
in	het	contact	met	jongeren	met	een	chronische	aandoening.	Wanneer	de	openbaarheid	van	de	sociale	
media	 platformen	 een	 struikelblok	 is	 voor	 zorgprofessionals	 kan	 overwogen	 worden	 om	 eigen,	
afgesloten	platformen	in	te	richten.		
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Tot	 slot	nog	een	aanbeveling	voor	 zorgprofessionals	en	beleidsmakers.	We	 leven	 in	een	digitale	 tijd	
waarbij	 sociale	 media	 veel	 mogelijkheden	 biedt	 om	 jongeren	met	 een	 chronische	 aandoening	met	
elkaar	 en	 met	 zorgprofessionals	 in	 contact	 te	 brengen.	 Maak	 hiervan	 gebruik,	 richt	 platformen	 in,	
bundel	de	ervaringskennis	van	jongeren.	Maak	gebruik	van	sociale	media	en	kennis	van	de	jongeren	om	
de	zorg	voor	jongeren	met	DM1	of	een	andere	chronische	aandoening	te	verbeteren.		
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BIJLAGE	1.	ZOEKTERMEN	
Zoektermen	om	bloggers	en	vloggers	te	vinden	op	sociale	media:	

- Diabetes	Mellitus	
- Diabetic	
- Diabetes	Mellitus	type	1	
- Diabetes	Mellitus	type	2	
- Insuline	OF	NovoRapid	OF	Novomix	OF	Levemir	OF	Apidra	OF	Humalog	OF	Actrapid	

OF		Humuline	Regular	OF	Insuman	OF	Actraphane	OF	Mixtard	OF	Insulatard6	
	

	 	

																																																													
6	Berkel	van	J	J,	Lambooij	M	S,	en	HeggerI.	Luisteren	naar	de	digitale	patiënt:	Verkennende	analyse	van	gesprekken	op	social	
media	over	medicatie	en	ziekte.	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu.	(2015)	
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BIJLAGE	2.	RESPONDENTEN	

KENMERKEN	BLOGGERS	OP	INSTAGRAM	

Respondent	 Geslacht	 Leeftijd	 Taal	van	blogs	 Aantal	reacties	
per	blog	

1	 Vrouw	 22	 Nederlands	 Blog	1:	29	
Blog	2:	21	
Blog	3:	80	

2	 Man	 23	 Engels	 Blog	1:	35	
Blog	2:	10	
Blog	3:	54	

3	 Vrouw	 22	 Nederlands	 Blog	1:	22	
Blog	2:	20	
Blog	3:	18	

4	 Man	 26	 Engels	 Blog	1:	13	
Blog	2:	11	
Blog	3:	15	

5	 Vrouw	 21	 Nederlands	 Blog	1:	16	
Blog	2:	18	
Blog	3:	10	

6	 Man	 29	 Engels	 Blog	1:	28	
Blog	2:	26	
Blog	3:	47	

	
	

KENMERKEN	VLOGGERS	OP	YOUTUBE	

Respondent		 Geslacht	 Leeftijd	 Taal	van	vlogs	 Aantal	weergaven	
per	vlog	

A	 Man	 25	 Nederlands	 Vlog	1:	2655	
Vlog	2:	3601	

B	 Vrouw	 28	 Nederlands	 Vlog	1:	21322	
Vlog	2:	26347	

C	 Vrouw	 19	 Nederlands	 Vlog	1:	22792	
D	 Man	 17	 Nederlands	 Vlog	1:	1136	

Vlog	2:	800	
E	 Vrouw	 17	 Nederlands	 Vlog	1:	1474	

Vlog	2:	1404	
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BIJLAGE	3.	TOPICLIJST	
Topic	 Analyse	vragen	
Algemeen		 Geslacht		

Leeftijd	
Titel/doel/#	
Dominante	thema	

- Onderwerp	wat	wordt	behandeld	
- Waar	vindt	de	jongere	met	DM	waar	het	over	moet	gaan?	

Kernboodschap	
Stijl	van	blog/vlog	

- Aantal	woorden	tekst/lengte	van	vlog	
- Opbouw/structuur	van	de	blog	
- Taalgebruik	en	stijl	van	bloggen/vloggen	en	argumentatie	

opbouw	
Wat	voor	foto	is	erbij	gepost?	
Hoeveel	reacties	&	likes/dislikes?	
Welke	basishouding	neemt	de	blogger/vlogger	aan?	(Bijv.	actief,	
slachtofferrol,	doe	maar	normaal)	
Wie	kan	er	leren	van	deze	blog/vlog?	(Bijv.	anderen	met	DM,	
maatschappij)	

Burden	of	care	 - Fysieke	aspecten	
- Praktische	aspecten	
- Financiële	aspecten	
- Emotionele	aspecten	

Strategie	in	het	dagelijks	
leven	

- Waar	lopen	de	blogger/vlogger	tegenaan?	
- Welke	oplossingen	stellen	ze	voor?	
- Welke	kennis	aspecten	dragen	ze	aan?	
- Welke	houding	nemen	ze	daarbij	aan	(uitleg,	vragend,	

zoekend	etc.)	
- Welk	deel	van	het	dagelijks	leven	behandelen	ze?	
- Welke	hulpmiddelen	stellen	ze	voor?	(Bijv.	van	COPD-

patiënt	met	stoel)	
(Conflicterende)Waarden	
	
	
		

- Welke	meningen	komen	naar	voren	in	blogs	en	vlogs?		
- Welke	waarden	vinden	ze	belangrijk?	
- Welke	er	tegenstrijdige	waarden/issues/belangen	benoemd	

in	de	blog	of	vlog?		
- Welke	oplossingen/keuzes	worden	hiervoor	

aangedragen/gemaakt?	(Verbinden/samenbrengen	of	
schuren	of	balanceren	van	deze	conflicterende	waarden)	

- Welke	prioriteiten	bepalen	de	keuze	binnen	het	dilemma?	
(Hester	opmerking:	Of	hebben	ze	een	keer	een	keuze	
gemaakt	om	ongezonde	dingen	te	doen	en	hogere	waardes	
voor	lief	te	nemen.	Daar	zitten	die	dilemma’s	wel	achter	
maar	worden	niet	zo	benoemd	(impliciet))	à	Op	welke	
manier	rechtvaardigt	de	blogger	of	vlogger	de	kennis	die	
hij/zij	heeft	opgedaan	in	het	dagelijks	leven?	

Kenniselementen	 - Welke	kennis	hebben	bloggers	en	vloggers?	(Medisch,	
ervaringsgericht	etc.)	
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- Welke	kenniselementen	worden	aangehaald	in	de	blog	of	
vlog	en	op	welke	manier	worden	deze	
gebruikt/gecombineerd?	(Bijv.	medisch,	ervaringen,	van	
vrienden	etc.)	

- Op	welke	manier	vertalen	de	blogger	of	vlogger	medische	
kennis	naar	het	dagelijks	leven?	

- Welke	technische	elementen	komen	terug	in	blogs	en	
vlogs?	

- Welke	knelpunten/tegenstrijdigheden	komen	naar	voren	bij	
het	toepassen	van	techniek?	

Reacties	 - Wat	zie	ik	in	de	reacties,	vullen	die	de	kernboodschap	aan	
of	zwakken	ze	die	af?	
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BIJLAGE	4.	AFKORTINGSTABEL	CITATEN	
	
Afkorting	 Betekenis	 Voorbeeld	
R(cijfer	1t/m6)	-	B(At/mC)	 Respondent(cijfer	van	blogger)	-

Blog(letter	van	blog)	
R5-BC	=	Respondent	5	Blog	C	

R(letter	At/mE)	–	V(1	of	2)	 Respondent(letter	van	vlogger)	-
(cijfer	van	vlog)	

R2-V1	=	Respondent	2	Vlog	1	

R(cijfer)	-	(M	of	V)	-	R(cijfer	
1t/m6)	-	B(At/mC)	

Reactie(cijfer)	-	(geslacht)	-	
Respondent(cijfer	van	blogger)	-
Blog(letter	van	blog)	

R23-V-R3-BA	=	Reactie	23	Vrouw	
Respondent	3	Blog	A	

R(cijfer)	-	(M	of	V)	-	R(letter	
At/mE)	–	V(1	of	2)	

Reactie(cijfer)	-	(geslacht)	-	
Respondent(letter	van	vlogger)	-
(cijfer	van	vlog)	

R49-M-RB-V2	=	Reactie	49	Man	
Respondent	B	Vlog	2	

	
	


