
Diabetes type 1 is de meest 
voorkomende stofwisselings-
ziekte bij kinderen en jongeren. 

De precieze oorzaak van de ziekte is 
nog onbekend, maar vast staat dat 
het om een auto-immuunziekte gaat. 
De eigen immuuncellen vallen de 
insuline producerende bètacellen in 
de alvleesklier aan en vernietigen deze 
(auto-immune aanval). Dat leidt tot 
een verminderde insulineproductie en 
bijgevolg tot diabetes type 1. 

In ongeveer 10% van de gevallen treft de 
ziekte kinderen die al een familielid met 
diabetes type 1 hebben. Alle andere  
patiënten, dus 90%, hebben geen 
familie leden met de ziekte. Hieruit blijkt 
dat diabetes type 1 iedereen kan treffen.

Risico 
diabetes type 1 

opsporen en 
behandelen

In België krijgen kinderen op steeds jongere leeftijd diabetes type 1. De Freder1k-studie 
geeft ouders nu de kans om het risico op type 1 diabetes bij hun baby te laten onderzoeken. 

In de POInT-studie testen artsen vervolgens of de inname van insulinepoeder  
type 1 diabetes helpt voorkomen bij kinderen met een verhoogd risico.
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FREDER1K- EN POINT-STUDIE IN VERSCHILLENDE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

De ziekte wordt vaak pas herkend als 
er al ernstige en vaak levensbedrei-
gende problemen zijn. Als we het risico 
op diabetes type 1 echter vroegtijdig 
herkennen, is het mogelijk om de 
complicaties te vermijden en misschien 
zelfs de aandoening te voorkomen. 

 FREDER1K-STUDIE:  
opsporen verhoogd risico  
diabetes type 1
Op dit ogenblik loopt in verschillende 
ziekenhuizen de Freder1k-studie. 
Jonge ouders krijgen daar de moge-
lijkheid om hun baby (tot de leeftijd 
van 3 maanden) gratis te laten testen 
op het genetisch risico op diabetes 
type 1. 

90% van alle  
kinderen met  

diabetes type 1 
hebben geen 

familielid met de 
ziekte. 
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Voor de test zijn een paar druppels 
bloed al voldoende. Meestal worden 
deze afgenomen op het moment dat er 
een bloedafname gebeurt voor de stan-
daard neonatale screening (‘hielprik’), 
maar de bloedafname kan ook op een 
ander moment gebeuren. 

Na enkele weken is de uitslag van de 
genetische test bekend. Als er een 
verhoogd risico wordt vastgesteld (bij 
ongeveer 1% van de geteste kinderen) 
heeft dat kindje een risico van 1 op 
10 om de ziekte te ontwikkelen. Bij de 
algemene bevolking is het risico 1 op 
250. Bij een verhoogd risico worden de 
ouders gecontacteerd en krijgen ze de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
tweede studie, namelijk de POInT- 
studie (‘Primary Oral Insulin Trial’).

 POINT-STUDIE: diabetes type 1 
voorkomen
In de POInT-studie wordt een nieuwe 
manier uitgetest om diabetes te voor-
komen, nog voor de ziekte tot uiting 
kan komen. Het immuunsysteem van 
jonge kinderen wordt ‘opgevoed’ zodat 
het zich niet tegen insuline en de in-
sulineproducerende bètacellen keert. 
Baby’s met een verhoogd genetisch 
risico op type 1 diabetes krijgen dage-
lijks heel kleine hoeveelheden insuli-
ne via de mond (oraal). Het principe 
is vergelijkbaar met de aanpak voor 
notenallergie: kinderen die op jonge 
leeftijd noteneiwit krijgen, ontwikke-
len op lange termijn minder vaak een 
notenallergie.
In de eerste levensjaren is het immuun-
systeem van kinderen immers heel 
ontvankelijk voor nieuwe prikkels, die 
bijvoorbeeld via het spijsverterings-
stelsel het lichaam binnenkomen. Daar-
door leert het lichaam omgaan met heel 
verschillende structuren. Als insuline 
opgenomen wordt via het slijmvlies van 
de mond en het spijsverteringsstelsel, 
wordt het door het lichaam afgebro-
ken tot kleine bouwsteentjes. Dat is 
voldoende om door het immuunsysteem 
herkend te worden. Deze orale insuline 
dient niet om het bloedsuikergehalte te 

verlagen, zoals bij een normale behan-
deling met spuitjes. Het poeder smaakt 
neutraal en heeft geen bijwerkingen. 
Eerdere studies met orale insuline 
tonen duidelijk aan dat er geen effect 
is op het bloedsuikergehalte en dat er 
geen nevenwerkingen beschreven zijn. 

De POInT-studie is opgezet als een 
placebogecontroleerde dubbelblinde 
studie. De helft van de kinderen in de 
studie neemt een insulinepoeder in, 
terwijl de andere helft een placebo (een 
capsule met een niet-werkzame stof) 
krijgt. Dubbelblind betekent dat noch 
de deelnemers, noch de onderzoekers 
weten welke capsules insuline bevatten 
en welke niet. Dit is wetenschappelijk 
gezien de meest betrouwbare aanpak 
om het effect van het insulinepoeder te 
kunnen beoordelen. Bij het begin van 
de studie worden de ouders en de baby 
uitgenodigd voor regelmatige onder-
zoeken met een tussenperiode van 2  
tot 4 maanden tot de leeftijd van  
18 maanden. Nadien is er een  
6-maandelijkse opvolging tot de leeftijd 
van 3 jaar. Op dat moment wordt er 
nagegaan of er een auto-immune aanval 
optreedt zodat de diagnose in een 
vroeg stadium gesteld kan worden. 

 WAAR KAN IK MIJN KIND  
LATEN TESTEN? 
In verschillende ziekenhuizen in 
Vlaanderen en Brussel kunnen ouders 
hun kind, tot de leeftijd van 3 maanden, 
gratis laten testen op een verhoogd 
risico op diabetes type 1. Ook kinderen 
die niet in deze centra werden geboren, 
kunnen getest worden in de deel-
nemende ziekenhuizen.  

Het immuunsysteem 
van jonge kinderen 
wordt ‘opgevoed’ 
zodat het zich niet 

tegen insuline en de 
insulineproducerende 

bètacellen keert.
De Freder1k studie loopt eveneens 
in andere Europese landen namelijk 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen 
en Zweden. Er werden in al die landen 
samen reeds meer dan 95 000 baby’s 
gescreend op een verhoogd risico op 
diabetes type 1 en reeds 280 kinderen  
zijn gestart met de POInT-studie. 

De deelnemende Belgische  
ziekenhuizen zijn:
• UZ Leuven
• Heilig Hart Leuven
• OLV Ziekenhuis (Aalst-Asse)
• UZ Gent
• UZA (Antwerpen)
• Imeldaziekenhuis (Bonheiden)
• AZ Sint-Jan (Brugge)
• UCL Saint-Luc (Brussel)
• AZ Diest
• AZ Delta (Roeselare)
• AZ Groeninge Kortrijk (nabije toekomst)

 WAAROM DEELNEMEN? 
Freder1k-studie:
• je komt te weten of je kind een verhoogd 

risico op diabetes type 1 heeft, de meest 
voorkomende metabole ziekte bij kinde-
ren en adolescenten. 

• identificeert 1 op de 100 kinderen met 
een verhoogd risico op diabetes type 1.

POInT-studie:
• geeft baby’s met een verhoogd risico 

de kans om deel te nemen aan een 
preventiestudie om de aanvang van 
diabetes type 1 te voorkomen.

• helpt om diabetes type 1 vroeg tijdig op 
te sporen bij baby’s met een verhoogd 
risico door middel van opvolgings-
onderzoeken.

• begeleidt de getroffen gezinnen  
uitvoerig. 

MEER INFORMATIE 
Voor verdere informatie over de 
studies of deelname, neem een kijkje 
op www.gppad.org. Via deze web-
site kan je ook de contactgegevens 
van de deelnemende studiecentra 
terugvinden. •
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FREDERIK OF FREDER1K?
Diabetes type 1 is de meest voorkomende stofwisselingsziekte bij kinderen en jongeren.  
De oorzaak is een verkeerde reactie van het immuunsysteem. We streven naar een wereld zonder diabetes 
type 1 en daarom lanceren we een grote klinische studie. 

Deze studie heeft als doel om diabetes type 1 te voorkomen in kinderen met een verhoogd risico.  
Met de Freder1k-studie bieden wij alle ouders de mogelijkheid om hun kind tot de leeftijd van drie 
maanden gratis te laten testen op een diabetes type 1-risico. 

Meer informatie

 Vraag het aan uw gynaecoloog of vroedvrouw 
 Neem een kijkje op www.gppad.org 
 Stuur een e-mail naar freder1kstudie@uzleuven.be

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com

O
nt

w
er

p 
& 

re
al

is
at

ie
: d

ie
ns

t c
om

m
un

ic
at

ie
 U

Z 
Le

uv
en

 - 
m

aa
rt

 2
01

9

FREDERIK OF FREDER1K?
Diabetes type 1 is de meest voorkomende stofwisselingsziekte bij kinderen en jongeren.  
De oorzaak is een verkeerde reactie van het immuunsysteem. We streven naar een wereld zonder diabetes 
type 1 en daarom lanceren we een grote klinische studie. 

Deze studie heeft als doel om diabetes type 1 te voorkomen in kinderen met een verhoogd risico.  
Met de Freder1k-studie bieden wij alle ouders de mogelijkheid om hun kind tot de leeftijd van drie 
maanden gratis te laten testen op een diabetes type 1-risico. 

Meer informatie

 Vraag het aan uw gynaecoloog of vroedvrouw 
 Neem een kijkje op www.gppad.org 
 Stuur een e-mail naar freder1kstudie@uzleuven.be

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com

LUISA
OR LU1SA?

A global initiative from:

Type 1 diabetes is the most common metabolic disease in children. The disease leaves an 
imprint with serious consequences. We want a world without type 1 diabetes. We are launching 
a large clinical study to prevent type 1 diabetes in young children at risk. The Freder1k-study 
investigates type 1 diabetes risk in newborns up to 3 months of age. Use this opportunity 
for your child and get more information from your maternity clinic or pediatrician.

Freder1kwww.aworldwithout1.com
O

nt
w

er
p 

& 
re

al
is

at
ie

: d
ie

ns
t c

om
m

un
ic

at
ie

 U
Z 

Le
uv

en
 - 

m
aa

rt
 2

01
9


