


Liever lezer,

Wat ontzettend leuk dat je mijn e-book over mijn hike avontuur
hebt gedownload. Ik ben dit hike avontuur aangegaan met de Bas
van de Goor Foundation (BvdGF), een organisatie die het hele jaar
door activiteiten organiseert met iedereen met diabetes. Ik zal je
eerst meenemen in het verhaal hoe ik bij de ‘We Hike 2 Change
Diabetes’ van de BvdGF terecht ben gekomen. 

Ongeveer twee maanden na mijn diagnose in 2019 ben ik naar een
Back on Track avond geweest van de BvdGF, waar zij hun challenges
kort benoemde. Samen met Eline, die ik tijdens die avond leerde
kennen, besloten we om ons in te schrijven voor de Vasaloppet
2021 (We Ski 2 Change Diabetes). De Vasaloppet is een 90 kilometer
lange wedstrijd in Zweden op de langlaufski's. Helaas ging het door
corona niet door en trainde we een jaar door voor de wedstrijd van
2022. In december 2021 besloot ik uiteindelijk om de ski challenge
om te zetten naar de hike challenge, door diverse omstandigheden
zoals een operatie, een nieuwe baan en geen plezier er meer in
hebben.

Ik wilde hoe dan ook mee doen aan een andere challenge, want
naast dat het voor mezelf een uitdaging is, heb ik er geld mee
opgehaald voor de BvdGF. Met dit geld kan de foundation
activiteiten organiseren voor kinderen met type 1 diabetes. Als ik al
zie hoeveel invloed diabetes op mijn leven heeft, laat staan hoe dat
voor een kind moet zijn. Ik vind het geweldig om te zien dat de
BvdGF deze kinderen bij elkaar brengt, zodat ze zich minder alleen
voelen in hun strijd en hen ook nog helpt met het managen van hun
diabetes, zowel met als zonder sporten. Ik gun het alle kinderen
met type 1 diabetes om mee te kunnen doen aan zulke activiteiten.
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In dit e-book neem ik je mee naar de trainingsdagen en uiteraard de
zes daagse hike in Spanje van juni 2022. Een tipje van de sluier: ik
raad iedereen met diabetes aan om een keer mee te gaan met een
challenge van de BvdGF!

Ter info: ik maak gebruik van de Dexcom G6 sensor in combinatie
met de Tandem Tslim X2 insulinepomp.

Ik wens je veel plezier met het lezen van het e-book! 

Liefs Ilse

Belangrijk
Dit e-book is niet geschreven in opdracht van de BvdGF, dit is mijn
persoonlijke en eerlijke verhaal.

Ik geef geen medisch advies, mijn instellingen zijn afgestemd met mijn
eigen medische team. Voor elk medisch advies, verwijs ik je door naar
jouw eigen diabetesverpleegkundige en/of internist.
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De allereerste hike training zit erop en dat is in één woord te
omvatten: nat! De gehele 12 kilometer heeft het geregend en mijn
net nieuwe wandelschoenen hadden een mooie vuurdoop, of beter
gezegd: waterdoop. 

Deze eerste training verzamelden we op Papendal, waarna we
begonnen met een voorstelrondje. Enkele mensen kende elkaar al,
maar het overgrote deel niet. Ikzelf herkende een aantal mensen
van de vrijwilligersgroep van Diabetes+ (patiëntenorganisatie), maar
had hen nog niet in het echt gezien. Daarnaast kende ik van de
BvdGF, Bas van de Goor zelf (oprichter en directeur) en Petra
Seegers (medeoprichter en directeur) al wel, gezien ik al heel wat
trainingsdagen heb gehad voor het Vasaloppet avontuur. 

We waren vandaag met een groep van ongeveer 20 mensen en heb
tijdens de wandeling er maar enkele gesproken. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik de namen van iedereen nu alweer ben vergeten…
Ook zaten er een aantal mensen tussen die nog twijfelen om mee te
gaan naar Spanje, het kan dus zomaar zijn dat ik sommige na
vandaag niet meer zie.

Ondanks de regen, was het een super mooie route rondom
Papendal die ik zeker nog eens bij mooi weer wil doen. Door de
regen keek ik voornamelijk naar de grond om te zorgen dat ik niet
vol in de blubber stapte, uitgleed of allemaal water in mijn ogen zou
krijgen. Ook al had ik een poncho aan, ik ben zeiknat geregend,
maar dat mocht de pret niet drukken. Ik heb een super gezellige
wandeling gehad en mijn waardes ging perfect mee. Voordat ik
vertrok naar Papendal had ik mijn pomp al op sportstand gezet, wat
uitstekend werkte. Door de sportstand gaat mijn pomp minder snel
corrigeren met insuline en is het voor mij gemakkelijker om mijn
waarde goed te houden.

Z O N D A G  6  F E B R U A R I
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Nadat we ongeveer drie uur in de regen hadden gelopen, stopte het
precies met regenen toen we aankwamen bij het eindpunt. Typisch
weer, maar hé we zijn vast op het ‘ergste’ voorbereidt. Oefenen met
regenen kunnen we alvast van ons lijstje strepen. Daarnaast stopte
mijn sensor er precies mee bij het eindpunt, perfecte timing. Ik zag
nog net dat ik op 4.8 zat en dankzij de drie uur durende
wandeltocht wist ik zeker dat dit nog meer naar beneden zou gaan.
Bovendien moest ik nog een uur naar huis rijden, dus nam ik een
banaan en legde wat koekjes op de bijrijdersstoel. Nadat ik de
nieuwe sensor op mijn arm had geschoten en een droge trui aan
had gedaan, kon ik op weg naar huis. En waar ik mij tijdens het
wandelen nog redelijk warm kon houden, heb ik de weg terug in de
auto zitten rillen van de koud. Ik was ontzettend blij om thuis te
komen en een warme douche te kunnen nemen! Nadat ik weer
opgewarmd was, sprong ook mijn sensor weer aan en zat ik op een
waarde van 9.5. Die banaan en het koekje hadden duidelijk hun
werk gedaan en bleef daarna nog twee uur hangen rond de 11
voordat ik weer terug in range kwam.

Nu lig ik lekker met de beentjes omhoog in een warm bed en heb
nu al zin in de volgende training. Ik heb wel flink last van mijn
schouders, waarschijnlijk doordat ik de rugzak van mijn vader mee
had. Hopelijk gaat dit niet te veel gezeur geven de komende dagen.
Ik moet dus snel op zoek naar een eigen rugzak. Vanmiddag heb ik
twee rugzakken mogen proberen van mensen uit de groep: een
Osprey Sirrus 24 en een Deuter Futura 24. Voor de volgende
training maar goed uitzoeken welke rugzak het beste bij mij past.
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Vanochtend ben ik samen met mijn vriend Jasper gaan wandelen in
het bos en ik dacht er gelijk een mooie training van te maken.
Samen met mijn prachtige lompe wandelschoenen, rode
sportlegging, een klein zwart rugzakje en daarop mijn nette roze
tussenjas schaamde Jasper zich lichtelijk voor mij. Maar dat boeide
mij niet, ik moest trainen voor de hike. Na een fijne 5 kilometer
samen, zijn we gaan lunchen en ben ik vervolgens alleen door
gegaan om er 10 kilometer van te maken. Ik moest de auto ophalen
bij mijn schoonvader en had daardoor een duidelijk doel voor ogen.
Ik merkte echter dat ik in mijn eentje lopen een stuk saaier vind. Ik
ben sneller gaan lopen dan goed voor mij was, want ik voelde
verzuring in mijn benen opkomen en heb nu nog last van mijn
scheenbenen. Dat was niet zo handig.

Eenmaal bij mijn schoonvader voor de deur tikte ik net de 10
kilometer aan en reed ik in zijn auto naar huis. Toen ik net uit de
auto stapte, hoorde ik mijn alarm afgaan en zag tot mijn schrik dat
ik op 3.3 met een pijl recht naar beneden zat. Ik voelde dit helemaal
niet in mijn lichaam. Met nog een klein stukje lopen naar huis, belde
ik Jasper om aan de lijn te blijven voor als ik flauw zou vallen. Ik
propte snel mijn laatste dextro naar binnen en pakte voor de
zekerheid de trap naar ons appartement. Ik moet er niet aan
denken om vast te komen zitten in de lift , zonder hypo snacks.

Ik was nog maar net binnen toen ik een appje van mijn moeder
ontving of het goed met me ging. Ze had een alarm op haar mobiel
gehad dat ik urgent laag zat en stuurde een print screen van mijn
2.5 met een pijl recht naar beneden. Ik appte haar direct terug dat
ik net thuis was en al aan het eten was. Pas met die waarde van 2.5
begon ik mij beroerd te voelen en was blij toen het eten zijn werk
ging doen, verschrikkelijk zijn die hypo’s!

Z O N D A G  1 3  F E B R U A R I
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Afgelopen week heb ik eindelijk mijn eigen rugzak online besteld en
dat merkte ik vandaag direct in mijn schouders. Eerlijk gezegd heb
ik sinds de eerste training last gehouden aan mijn schouders en
voel ik dit elke dag nog wel. Ik had geen idee dat er zo een groot
verschil zat in een mannen- en vrouwenmodel en had de rugzak
met de eerste training niet op mijn eigen lichaam afgesteld.
Leerpunt nummer 1: neem nooit zomaar iemands rugzak over,
zonder ook maar iets bij te stellen en te voelen of dit wel geschikt is
voor jouw lichaam. 

Ik heb uiteindelijk voor de Deuter Futura 24L dagrugzak gekozen en
na vandaag kan ik met 100% zekerheid zeggen dat ik een top keuze
heb gemaakt. Het gemak van de rugzak, de verademing van het
draagcomfort en de mogelijkheden die de rugzak biedt, zijn voor mij
echt een uitkomst.

Vandaag had ik met mijn moeder afgesproken om een route van
ongeveer 17 kilometer te wandelen, met halverwege een lunchplek
gereserveerd. Door wat extra lussen aan het begin van onze
wandeling tikten we bijna de 10 kilometer aan toen we bij het
restaurant aankwamen. Ik vond het vandaag erg koud en kwam
verkleumd aan bij het restaurant, ondanks mijn verschillende lagen.
Tijdens de lunch legde ik het dikke vest die mijn moeder mee had
over mijn benen heen, maar het hielp helaas niets. Wel had ik alleen
een sportlegging aan en dat bleek te koud te zijn. Mocht ik volgend
jaar in de winter willen wandelen, dan ga ik toch maar een winter
legging aanschaffen.

Z A T E R D A G  5  M A A R T
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Het begin van de wandeling ging heel goed, maar nadat ik een
koekje had gegeten had mijn pomp een automatische correctie-
bolus gegeven. Dat was totaal niet handig, want ik was nog flink in
beweging en daardoor zou mijn insuline ook harder gaan werken.
Dat resulteerde dus ook om twaalf uur in een 3.4 met pijl naar
beneden, precies het moment dat we aankwamen bij het
restaurant. Dat was gelukkig een perfecte timing . Na een heerlijke
lunch vervolgden we onze weg terug naar huis. Echter bleek ik
alsnog te veel insuline in mijn lichaam te hebben, waardoor ik een
uur later alweer op 5 zat en een pakje chocomel naar binnen
werkte. Niet heel aangenaam als je nog vol zit van de lunch…

Het wandelen vandaag ging erg goed en ik heb gelukkig geen last
meer gehad van mijn scheenbenen. Ik had bij thuiskomst zelfs nog
energie over om door te kunnen gaan, het ging zo soepel vandaag,
dat voelt heel goed. Ik was nog steeds wel verkleumd en maakte
gretig gebruik van het aanbod van mijn moeder om bij hen in bad te
gaan. Ik kan daar zo enorm van genieten! 

Op naar de tweede gezamenlijke training volgende week, dit keer
op de Posbank. Dat blijkt een prachtig natuurgebied te zijn, ik ben
zeer benieuwd. 
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De tweede gezamenlijke hike training zit er alweer op en dat de
Posbank een prachtig natuurgebied zou zijn, is niets teveel gezegd. 

We verzamelden vanochtend bij Paviljoen de Posbank en vanuit
daar zijn we de natuur ingegaan. Het is eigenlijk ongelooflijk wat
voor een mooie natuur we hebben in Nederland, ik heb daar eerder
niet bij stil gestaan. Het voelde altijd zo ver weg, maar met een
uurtje rijden sta ik midden in deze mooie natuur. Het maakte het
inbeelden van de routes in Spanje ineens heel echt. Enorm veel zin
om te gaan, maar vind het ook spannend. Hoe gaan mijn waardes
het doen in het warmere weer, in combinatie met veel beweging?
Zal het me gemakkelijk af gaan of ga ik mezelf flink tegen komen?
Ga ik het qua conditie makkelijk trekken of zal ik met veel moeite de
eindstreep halen? Eigenlijk allemaal vragen waar ik mij nu al heel
druk om kan maken, maar wat toch geen zin heeft. Ik probeer het
over mij heen te laten komen en acteer wel op wat er komt. We zijn
met genoeg ervaren mensen, een internist, medisch psycholoog en
een diabetesverpleegkundige. Dat gaat vast wel goedkomen, toch?!

Ondanks dat we elkaar pas één keer hebben ontmoet, en voor
sommige was vandaag de eerste keer, was de sfeer heel
ontspannen. Iedereen had het gezellig met elkaar en ik voelde het
enthousiasme voor de reis naar Spanje. Na een uurtje wandelen
stopten we zodat iedereen de bloedsuikerwaarde kon checken. Ik
heb vannacht nog een tijdje in een hyper gezeten en dat voelde
vanochtend als een 1-0 achterstand. Bij het eerste checkmoment
was ik alweer naar een hyper aan het gaan met een waarde van 9
en een pijl omhoog. Mijn pomp had daarop al een correctiebolus
gegeven, die uiteraard daarna weer zorgde voor een flinke daling.
Dankzij een knijpfruitje en een dextro kon ik een hypo voorkomen
en heb ik een uur stabiel gezeten in mijn waarde.

Z O N D A G  1 3  M A A R T
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Toen we net aankwamen bij de lunchplek zag ik een waarde van 5
met een schuine pijl naar beneden, het was weer een perfecte
timing om wat te mogen eten. Terwijl ik daar mijn broodje op zat te
eten besefte ik hoe bijzonder ik het vind om met zo een grote groep
mensen te zijn die allemaal diabetes hebben. Het overgrote deel
heeft type 1 en een enkeling type 2. Het is zo natuurlijk om met de
groep op elkaar te wachten als iemand een hypo heeft, je hoeft
niets uit te leggen en de hypo snacks vliegen je om de oren. Er is
geen geklaag als het wachten lang duurt, iedereen heeft respect
voor elkaar en weet ook heel goed hoe vervelend die hypo’s zijn.
Het voelt daarom als een hele vertrouwde groep. Wel vind ik het
gek om te bedenken dat ik met deze groep, redelijk onbekende
mensen nog, over enkele maanden op ‘vakantie’ ga.

Uiteindelijk hebben we vandaag 14 kilometer gewandeld en die
voelde vele malen zwaarder dan de 17 kilometer van vorige week.
Het is echt te merken dat hoogteverschil in de wandeling zoveel
zwaarder is dan meer kilometers op een recht voetpad. Dat gaat
denk ik nog vies tegenvallen in Spanje, waarbij we dagelijks rond de
20 kilometer gaan wandelen met soms wel tot 500 meter
hoogteverschil. Mijn benen zijn best verzuurd en ben blij dat ik nu
lekker met mijn benen omhoog op bed lig.

Na de lunch steeg mijn bloedsuiker nog langzaam door naar 11 op
het einde van de hike training. Net voor het avondeten zat ik toch
alweer richting de 5, de activiteit van vandaag werkte blijkbaar nog
door. Althans dat dacht ik, want ik zit inmiddels al drie uur tussen
de 10 en 11 en krijg hem niet naar beneden… Ik hoop dat ik dit in
Spanje beter onder controle krijg.
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Daar gingen we weer, hike training nummer 3 met de BvdGF.
Inmiddels leer ik de anderen steeds beter kennen, wordt er veel
gelachen en vindt iedereen zijn eigen tempo. Vandaag heb ik mijn
wandelstokken meegenomen om dat eens uit te proberen. Op het
eind van de training kort geoefend, maar ik vind het nog wat
onwennig en weet niet zo goed hoe ik ze moet gebruiken om er
goed profijt van te hebben. Hopelijk gaan we daar de volgende
training meer op in. 

Vandaag zijn we naar Beek en Dal in Nijmegen gegaan waar we 16
kilometer gewandeld hebben, met zelfs een klein stukje door
Duitsland. Dit was ook weer een prachtig stuk Nederland met
wederom zware klimmen tussendoor. Het voelde vandaag echt als
ultieme vrijheid; wandelen door een mooi stuk natuur, lunchen
terwijl je op een boomstam zit en beekjes die tussen de heuvels
door verschijnen. Ondanks dat ik het een pittige wandeling vond,
voelde de frisse lucht in deze natuur heerlijk. Ik heb zo enorm
genoten van de wandeling en de groep, ik merk dat we ook als
groep steeds dichter bij elkaar komen. Super mooi om dat mee te
mogen maken. In de eerste twee gezamenlijke trainingen ging het
voornamelijk over diabetes, je diagnose, je ervaringen, hoe je het
met sporten doet etc. Vandaag gingen de gesprekken veel meer
over wie jij bent als persoon, los van diabetes. Het is natuurlijk
vanzelfsprekend om te praten over diabetes, maar het voelde fijn
om ook ergens anders over te praten zonder dat diabetes continu
op de voorgrond was.

Na deze heerlijke wandeling zou ik bijna vergeten dat mijn
bloedsuikers verschrikkelijk waren. Dit is niets vergeleken met de
vorige training, vandaag was het jackpot voor mij! Een ander zal
wellicht hartstikke blij zijn met mijn lijntje, maar het kostte mij
enorm veel energie.

Z O N D A G  1 0  A P R I L
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Het begon direct al toen ik de auto instapte, mijn pomp op
sportstand zette, mijn ontbijt at en ging rijden. Nog voor de start zat
ik al op 12 en had mijn pomp mijn basaal al verhoogd en een
automatische correctiebolus gegeven. Na een kort praatje van Bas
gingen we op pad, waarbij ik mijn bloedsuiker alweer keihard zag
dalen. En zo ging het de rest van de dag; van hyper naar hypo en
weer terug. Naast dat we verschillende heuvels beklommen, heb ik
in mijn bloedsuikers acht bergen gemaakt. Vanaf het avondeten
bleef ik vervolgens in een hyper hangen en kreeg ik hem om acht
uur vanavond eindelijk naar beneden wat uiteraard weer
resulteerde in een hypo. Daarop weer gegeten en nu zit ik alweer
twee uur op 12.5 en ziet het er niet naar uit dat hij nog naar
beneden komt. Ik ben nu ook voorzichtig in insuline spuiten, want ik
heb geen zin in een hypo vannacht. Bij de vorige training heb ik ook
nog de halve nacht in een hyper gezeten, ik denk dat het vannacht
ook weer zo gaat zijn. Ik vind het lastig dat ik voor mijn gevoel geen
grip heb op mijn bloedsuikers met deze trainingsdagen. In het begin
leek het best goed te gaan, maar naarmate de trainingen vorderen
lijkt het steeds moeilijker te worden. Het maakt me best angstig
voor Spanje, want continu van een hypo naar een hyper en weer
terug is echt niet goed voor mijn lichaam. Daarnaast put het mij ook
uit, hoe ga ik dit volhouden als ik dit elke dag heb in Spanje?

Maar goed, ik wil me meer vasthouden aan de prachtige wandeling
van vandaag en ik zie de volgende training wel weer hoe het met
mijn bloedsuikers gaat. Ik heb in iedere geval genoten van deze dag!
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Heerlijk met de voetjes omhoog, maar helaas wel met blaren: 3
stuks maar liefst op mijn kleine teentjes. Ik hoop dat ik er morgen,
met de volgende wandeling, geen last van heb. 

Vandaag ben ik samen met mijn moeder en Annelies, een vriendin
van mijn moeder, naar Nijmegen gereden voor een tweedaagse
wandeling op de Posbank. Voor vandaag had ik een route van
internet gedownload van 20 kilometer en morgen lopen we de
route van de tweede gezamenlijke training met de BvdGF. Dit keer
wel andersom, zodat het voor mij ook weer nieuw is. 

We zijn vlak bij Kasteel Rosendael gestart en met nog geen vijf
minuten onderweg ging mijn eerste alarm al: waarschuwing voor
een dreigende hypo. Om half elf ‘s ochtends zat ik al aan mijn eerste
slokken AA drink met twee mentosjes. Mijn moeder en Annelies
wilden graag eerst koffie drinken voordat we echt zouden starten
en na 1,5 kilometer kwamen we al aan bij Bistro Bar Beaune. Wat
een geweldige plek en wat een uitzicht, echt een aanrader! Tijdens
het koffiemoment steeg mijn waarde door richting een hyper,
waarop mijn pomp een automatische correctiebolus gaf. Een keer
raden wat er gebeurde toen we net weer vijf minuten onderweg
waren? Weer een alarm voor een dreigende hypo. Dit keer nam ik
maar 1 mentos, ik had geen idee dat die dingen zo goed werken!

Waar ik normaal gesproken een goede reisleidster ben, ging dat
vandaag wat minder goed. We hebben verschillende keren terug
moeten lopen, omdat ik het niet goed aflas van de gedownloade
route. Maar goed, met wat extra meters kwamen we na 10
kilometer aan bij de lunchplek: Paviljoen de Posbank. 

Z A T E R D A G  7  M E I
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Met de lunch spoot ik de helft van wat ik normaal zou doen, met
nog 10 kilometer in het vooruitzicht. Maar toen: onweer en regen.
We konden onze tocht dus nog niet vervolgen en ik zag mijn waarde
langzaamaan steeds verder stijgen. Ik voelde me onrustig worden,
want wat is nu het slimste om te doen? Met het zien van de
buienradar, mijn actieve insuline en mijn waarde besloot ik toch een
klein beetje bij te bolussen. Dat had ik beter niet kunnen doen: weer
een waarschuwing voor een dreigende hypo nadat we net
begonnen waren met wandelen. Ik ben dan zo ongeduldig en wil
mijn waarde niet te ver laten oplopen, ik wil niet in een hyper zitten.
Echter is nu het gevolg dat ik continu moest blijven eten, omdat een
hypo op de loer lag. Desondanks is mijn lijn heel mooi binnen de
lijntjes, want mijn correctiebolus voorkomt vaak dat ik door steeg en
de alarmen hielpen mij om een hypo te voorkomen. Maar ook al is
mijn time in range heel mooi vandaag, de frustratie die mijn
bloedsuikers gaven en de acties die ik daarvoor moest doen, is
daarin niet terug te zien.

Ik was wel blij toen we bij de auto aankwamen, na 20 kilometer
voelde ik mijn benen licht verzuren. Na het opfrissen zijn we heerlijk
tapas wezen eten en nu slapen we in een hotel zodat we morgen
onze volgende wandeling kunnen maken. Op naar nog meer
kilometers in de benen!
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Het eerste wandelweekend zit erop, want volgend weekend ga ik
weer! Vanochtend heb ik mijn tenen ingepakt met blarenpleisters,
waardoor ik weinig last had. Echter is de pijn in mijn scheenbenen
alleen maar erger geworden, ik hoop dat ik vannacht er geen kramp
van krijg. Volgende week eens navragen aan Wanda, onze
wandelcoach, wat ik wellicht anders kan doen.

Vandaag dus dezelfde route gedaan, van 14 kilometer, als een
aantal weken terug op de Posbank, dit keer in tegengestelde
richting. Van de vorige keer weet ik dat ik de tocht best pittig vond
en merkte dat ik het vandaag als minder zwaar ervaarde. Een goed
teken dus met zicht op Spanje. 

Nog voordat we begonnen zat ik alweer op 13.5 dankzij het
koolhydraat rijke ontbijt in het hotel. Dat wordt nog wel een lastige
uitdaging in Spanje, doen met wat je voorgeschoteld krijgt en hopen
dat het niet te veel mijn bloedsuiker in de war schopt. Het ontbijt
zorgde er duidelijk voor dat mijn waarde niet kelderde door wat
insuline te spuiten. Pas rond lunchtijd ontving ik mijn eerste
dreigende hypo alarm, hoe fijn! 

Met een mooi totaal van 34 kilometer in twee dagen sluit ik
tevreden dit weekend af! We hadden echt heerlijk weer en ik was
helemaal blij met mijn waterzak met drinktuit. Het maakt het
drinken van water nog laagdrempeliger, omdat je niet onhandig je
fles water hoeft te pakken. Deze gaat sowieso mee naar Spanje!

Z O N D A G  8  M E I
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Z A T E R D A G  1 4  M E I

TRAINING 8
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Het laatste trainingsweekend voor Spanje is aangebroken! Vandaag
ben ik afgereisd naar Landgraaf in het verre Limburg. Voor mij is het
twee uur enkele reis en ik had geen zin om dat op zondagochtend
te moeten doen. Een paar weken geleden stelde ik de vraag in de
groepsapp wie er zin had om op zaterdag al naar Landgraaf te gaan,
een middag wandeling te maken en gezellig met elkaar al een
avond door te brengen. Daar werd enthousiast op gereageerd en
nu zijn we met zijn zessen al in Landgraaf. 

Ik had eigenlijk met allemaal nog amper gesproken en een enkeling
nog nooit gezien, dat maakte mij best zenuwachtig. Je gaat dan toch
met vrij onbekende mensen ineens een nachtje weg en is het te
hopen dat het goed uitpakt. Maar dat deed het zeker! Wat hebben
we al veel gelachen en een leuke middag en avond gehad. Dit gaat
helemaal goedkomen in Spanje, daar ben ik niet meer bang voor.

We hadden rond lunchtijd afgesproken en zijn daarna op de
bonnefooi gaan wandelen, te beginnen bij de trap met 500 treden.
Die trap zit naast de skihal van Snowworld, waar we overnachten en
morgen ook moeten verzamelen. Met goede moed stonden we
onderaan, maar al snel voelden we de ademhaling omhoog gaan en
de verzuring in onze benen ontstaan. Een intense klim en eigenlijk
hopen we dat we deze morgen niet nogmaals hoeven te doen. Maar
die kans is natuurlijk erg klein.

Na de intense trap hebben we nog rustig 8 kilometer gewandeld,
zodat we fit genoeg zijn voor de wandeling van morgen. Ondanks
dat het maar 8 kilometer was, vond ik het best pittig aangezien het
erg warm was vandaag. Ook mijn blaren van vorige week voelde ik
schuren in mijn schoenen en heb ik een blauwe teen opgelopen
afgelopen week.

Z A T E R D A G  1 4  M E I

35



Mijn voeten gaan dus niet echt de goede kant op. Vooral met
afdalen voel ik de druk op mijn tenen, ik hoop heel erg dat de pijn
niet doorzet want ik wil morgen wel mee.

Bij terugkomst genoten van een drankje, een hapje en daarna de
finale van het Songfestival gekeken. Nu liggen we heerlijk op bed, de
voeten omhoog en zo slapen om morgen weer fris aan de bak te
gaan. Enige vervelende is dat mijn bloedsuiker niet naar beneden
wil gaan. Sinds het avondeten blijf ik stabiel op een waarde van 14
hangen en wat ik ook bijspuit er gebeurt niets. Hopelijk zakt hij
zometeen nog, zodat ik wel een goede nachtrust kan hebben. Op
naar de allerlaatste trainingsdag voordat we naar Spanje gaan. Het
komt nu echt heel dichtbij!
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TRAINING 9
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Uiteraard! Waar we al bang voor waren: opnieuw de 500 treden op.
Voordat we startten, hadden we een fotoshoot en werd er een
kleine video van mij gemaakt voor een promotiefilmpje. Nadat
iedereen een portretfoto had gemaakt, mochten we de klim naar
boven beginnen, maar ook daar stond de cameraploeg alweer
klaar. Met een blij gezicht de eerste 100 treden beklimmen en zodra
we voorbij de camera’s waren konden we flink uitpuffen.

Ik was de dag sowieso al niet fris en fruitig gestart en voelde dat de
klim naar boven me zwaar tegenviel. Ik heb de hele nacht alarmen
gehad en hoeveel ik ook bij spoot, gebeurde er niets. Vanochtend
toch maar mijn infuus verwisseld en daar was de geknakte canule.
Dat verklaart direct waarom ik sinds gisteravond kon spuiten wat ik
wilde, maar niets mijn lichaam bereikte. Lange leve mijn resterende
honeymoonfase, waardoor mijn lichaam zelf nog wat insuline kan
aanmaken. Mijn lichaam krijgt het nu nog voor elkaar om mij onder
een waarde van 15 te houden, dat is wel echt fijn. Maar aangezien ik
goed ingeregeld ben is een nacht continu rond de 13 voor mij
verschrikkelijk, ik voel dat direct aan mijn hele lijf. 

Bij wakker worden was hij wel iets teruggedrongen tot een waarde
van 9, maar na het ontbijt schoot hij weer naar 15 waar hij nog drie
uur bleef hangen. Ik stond gelijk 1-0 achter en met het warme weer
van vandaag was ik best bang voor hoe ik de dag zou doorkomen.
Nu ook een nieuw record met mijn time in range behaald: 54%,
waar ik flink van baal. Maar goed niets meer aan te doen en ik weet
de oorzaak. Wat ik hieruit heb geleerd? Ik moet mijn infuus niet in
mijn buik schieten als ik zit, dit is namelijk al vaker gebeurd. Bij mij
gaat het alleen goed als ik ze er staand inschiet. De rest van de dag
ben ik blijven schommelen tussen de 9 en de 14, maar ik heb wel
kunnen genieten van de dag. 

Z O N D A G  1 5  M E I
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Van mijn blaren en mijn blauwe teen heb ik nauwelijks last gehad,
met dank aan de wandelwol in mijn sokken. Wandelwol is
schapenwol wat je op een drukplek doet of op al een bestaande
blaar. Het geeft verlichting op die plek, waardoor je er minder last
van hebt. Wat een wondermiddel, ik heb zonder pijn kunnen
wandelen. Morgen direct maar online bestellen zodat ik een eigen
zakje mee kan nemen naar Spanje. Dat lijstje wordt met de dag
langer door alle tips dit weekend, ik hoop dat ik mijn koffer nog
dicht krijg. Voordeel van deze reis is wel dat als je iets bent vergeten
een ander het sowieso wel bij zich heeft, iedereen bereidt zich voor
op hetzelfde.

Tijdens de wandeling heb ik nog even gesproken met Wanda over
de pijn in mijn schenen en het blijkt dat ik te snel loop. Ik moet goed
opletten dat ik in mijn eigen tempo blijf lopen en niet het tempo van
anderen. Fijn om te weten waar de oorzaak ligt, zodat ik daar op
kan letten. Na het gesprek ben ik mijn eigen tempo gaan lopen en
de pijn in mijn schenen valt nu erg mee. Vanwege het zeer warme
weer is de wandeling iets ingekort en hebben we uiteindelijk 13
kilometer gewandeld. Doordat we veel door het bos liepen, was het
goed te doen, al moeten we straks in Spanje ook gewoon met de
hitte door de bergen. We hebben inmiddels alle omstandigheden
die we tegen kunnen komen in Spanje gehad, van keiharde regen
tot de bloedhete zon. Volgens mij kunnen we niet beter voorbereid
op pad gaan!

Wat een prachtig weekend was dit, maar zeer intens. Ik kan niet
geloven dat we over twee weken al in Spanje zijn, het blijft zo gek. Ik
ben met twee dagen wandelen al gesloopt, heel benieuwd naar hoe
dit in Spanje gaat zijn. 
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Fotograaf: Ronald Hoogendoorn Fotografie

Fotograaf: Ronald Hoogendoorn Fotografie



HIKE
AVONTUUR

Belangrijk: alle foto's die hierna komen zijn gemaakt door Ronald
Hoogendoorn Fotografie, tenzij anders vermeld.
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Jaaaaaa! Het is zover! Morgen vliegen we naar Spanje voor het ‘We
Hike 2 Change Diabetes’ avontuur, enorm veel zin in. Na het
avondeten heb ik Lisette van het station afgehaald en zijn we naar
het Ibis hotel bij Schiphol gereden. We vliegen morgen om 9.30u,
maar vanwege de drukte op Schiphol is er besloten dat we om
05.00u verzamelen. Door vlak bij Schiphol te overnachten, hoop ik
nog wat te kunnen slapen. De wekker gaat om 03.45u, zodat we nog
iets kleins kunnen ontbijten om vervolgens om 4.45u de shuttlebus
naar Schiphol te pakken. Ik hoop enorm dat de chaos, die in het
nieuws te zien is, mee valt morgen.

En hoe leuk; Lisette en ik hebben allebei een Koekiemonster aan
onze tas hangen als mascotte. Blauw is de kleur die staat voor
diabetes en koekjes zijn handig voor hypo’s (en zijn gewoon lekker).
Helaas heeft ons koekiemonster geen koekje bij zich, die moeten we
toch echt zelf meenemen..

Nu snel slapen, op naar een prachtig avontuur!

W O E N S D A G  1  J U N I

Van het weekend was ik nog even bij mijn ouders
en kreeg van hen een super mooi gelukshangertje
voor aan mijn rugzak. Een hanger wat lijkt op een
kompas en zelfs qua kleur past bij mijn rugzak. Echt
een super lief gebaar! Het gelukshangertjes staat
voor kracht en mijn kompas tijdens de tocht. Ik
vind het daarom mooi om hem te zien als een
kompas naar innerlijke rust en tot mijn eigen kern
komen tijdens deze reis. 

Eigen archief
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Dat was vroeg vanochtend, maar we zijn in Madrid! Om 05.00u
kwamen we aan op Schiphol en ik was de shuttle bus nog niet uit of
mijn eerste alarm ging al af: 12.7 met een pijl recht omhoog. Ik was
blijkbaar vergeten te spuiten voor mijn bakje yoghurt vanmorgen.
En nog geen vijf minuten later een alarm dat mijn reservoir bijna
leeg was, een lekker begin van deze reis dus.

Het was al redelijk druk toen we aankwamen op Schiphol en de rij
naar de security werd met de minuut langer. Doordat wij met een
grote groep best wel in de weg stonden, mochten wij eerder
inchecken dan gebruikelijk, hoe fijn! Maar uiteraard had ik een te
zware koffer, het zal ook eens niet, maar dit keer kwam het door de
vele hypo snacks. Ik heb voor elke dag wandelen een flesje AA (de
witte variant) mee, dat tikt dus wel aan in gewicht. Met dank aan
Mirjam kon ik wat spullen bij haar in de koffer doen en werd hij wel
geaccepteerd. De douane vond ik uiteindelijk erg mee vallen, de rij
was dan wel lang maar doordat je continu doorliep viel het uur dat
we erin stonden erg mee. Mijn insulinepomp mag niet door de Body
Scan heen op Schiphol, waardoor ik uitvoerig gefouilleerd werd.
Mijn reservepomp, die geseald zit, werd gecontroleerd op verboden
middelen door middel van een monster afname. Al met al ging het
best soepel en konden we onze tijd uitzitten bij een restaurant. Ik
heb daar eerst maar mijn reservoir vervangen, wat direct een
demonstratie van mijn insulinepomp werd.

Nadat we aankwamen in Madrid moesten we nog drie uur rijden
naar Soria, dus eerst wat bijgeslapen in de bus. Al ging mijn alarm
verschillende keren af door mijn waarde rond de 12. Het was
grappig om te zien dat bij het horen van een alarm, iedereen even
twijfelt: ben ik dit? Ik vind het nu al bijzonder om met deze groep
mensen te zijn die allemaal diabetes hebben. Wat een mooi
avontuur gaat dit worden.

D O N D E R D A G  2  J U N I
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Toen we aankwamen bij het hotel in Soria stond Petra met een
aantal Spanjaarden al op ons te wachten. De vlag van de foundation
hing aan het hotel en de mascottes stonden bij de ingang. Wat een
warm onthaal, het avontuur is nu echt begonnen! We zitten in een
klein dorpje waar we de komende vier nachten verblijven. Het is een
prachtig oud hotel, waarbij elke kamer weer anders is. Op ons bed
lag een Camino schelp, een Jacobsschelp die symbool staat voor
Camino de Santiago, de pelgrimsroute.

Na het uitpakken van onze koffers zijn we gaan eten in het
restaurant in het dorpje en nu is het tijd om lekker te gaan slapen.
Op naar de eerste hike dag! Zo benieuwd naar wat dit avontuur mij
gaat brengen.
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V R I J D A G  3  J U N I

HIKEDAG 1
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De eerste hike dag zit erop en in een woord: wauw! Wat een
ontzettend gave dag was dit en echt perfect weer om te hiken. Na
een iets korter nachtje dan gewenst (in de avond blijven kletsen en
in de ochtend een gehorig hotel), zaten we stipt om half 9 in de bus.
Ik had wat moeite met op tijd komen, omdat ik bang was iets te
vergeten. Ik had geen tijd meer om mijn wandelschoenen aan te
doen voor vertrek, dus dat heb ik op mijn gemak in de bus gedaan.
Gisteren nog met Wanda gesproken over mijn drukplekken op mijn
voet en zij adviseerde vandaag al te starten met wandelwol tussen
mijn kleine teentjes.

Ik vond het gisteren wel lastig om mijn rugzak in te pakken, omdat
ik geen idee had hoe het weer in de bergen kan voelen. Gezien ik
een koukleum ben, had ik zowel een lange als korte broek mee, een
vest en ook nog een sjaal. Dat was nogal overdreven, want ik heb
alleen maar mijn korte broek en shirt aan gehad.

De ochtend begon ik met een hyper door het ontbijt en nadat we
begonnen met lopen ging mijn waarde weer recht naar beneden.
Dit heb ik recht kunnen trekken met een ontbijtkoek en voor de
lunch is mijn waarde super stabiel gebleven. Na een prachtige
wandeling van 8 kilometer kwamen we aan bij een geweldig mooie
natuurvijver waar we zijn wezen lunchen. Zulk helder water met een
prachtige kleur! We krijgen van de Spanjaarden elke dag een
Bocadillo mee; een stuk wit stokbrood met daartussen een homp
vlees. Mij maak je niet per se blij met zoveel vleeswaren op mijn
broodje, dus heb ik ongezien het vlees van mijn broodje gehaald en
het brood droog gegeten. Waar ik bang was dat dit stokbrood een
enorme piek zou geven in mijn bloedwaardes, bleef dit met een
klein beetje insuline en het actief zijn met het wandelen uit.

V R I J D A G  3  J U N I
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Na de lunch weer verder en ik merkte dat ik de middag pittiger vond
dan vanochtend. We liepen vanmiddag meer op open plekken en de
zon stond natuurlijk hoger, dus qua warmte was het intenser. De
lunch was al redelijk vroeg, waardoor ik rond half 2 wat moeite
kreeg met mijn energie. Ik zat eigenlijk nog vol van de lunch, maar
wilde toch wat nemen voor de energie. Echter resulteerde dat in
misselijkheid en een korte hyper, dat maakte het even pittig.
Daarnaast is de wandelwol bij mijn rechter kleine teen verschoven
door het schuine lopen en begon ik de druk weer te voelen. Ik
voelde me dus een tijdje niet echt op mijn gemak.

We eindigden de wandeling in een mooi dorpje bovenop de berg,
wederom net zo uitgestorven als waar ons hotel staat.
Desalniettemin, een geweldig uitzicht waar we genoten van een
verkoelend ijsje. Terug bij het hotel namen we eerst nog een
drankje om bij te komen, waarbij er heel veel cola zero’s op tafel
kwamen te staan. Hoe herken je een groep mensen met diabetes?
Juist, de cola zero blikjes. Nog geen vijf minuten aan tafel ging mijn
alarm voor een dreigende hypo. Dus naast de cola, ook maar een
knijpfruit en een slok AA erbij.

Terwijl ik na de hike nog dacht; ik ben niet moe, viel ik direct in slaap
toen ik even op bed ging liggen. Nadat ik me had opgefrist, hadden
we ons eerste diabetes gesprek met als thema: ‘hoe hoog leg jij de
lat?’. Ik moet eerlijk zeggen dat ik enorm geraakt werd door de
gesprekken, onder begeleiding van een medisch psycholoog en een
internist. Het raakte me, omdat ik ineens heel duidelijk zag dat ik
veel te veel bezig ben met mijn waardes. Continu ben ik aan het
corrigeren en ben ik boos als ik in een hyper zit. Ondanks dat ik
onder het selecte groepje val die enorm mooie lijnen heeft, is het
voor mij nog steeds niet goed genoeg. Ik laat mijn humeur flink
afhangen van mijn waardes, dat besef kwam hard binnen! 
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Een heel mooi punt wat de medisch psycholoog ook benoemde:
‘’laat het gaan om je time in happiness, niet je time in range’’. Dat is
een inzicht die ik graag mee wil nemen, want ondanks een lagere
time in range kan je een geweldige dag ervaren. Die time in
happiness hoort zwaarder te wegen.

Bij het avondeten weer over naar luchtige gesprekken en het eten
was overigens een stuk lekkerder dan gisteren. Tot slot ben ik nog
met een aantal naar de enige kroeg in het dorp gegaan en heb ik
genoten van een limoncello.

Over 7 uur gaat de wekker voor dag 2. Alleen nog even wachten wat
mijn waarde gaat doen, aangezien ik te veel heb gecorrigeerd bij
mijn hyper en nu recht naar beneden ga. Iets met perfectionisme
dus… Al met al was het een super goede en fijne eerste hike dag, 16
kilometer in de benen. Een mooie dag, op naar morgen!
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Wederom een geweldige route gelopen! Een enorme klim omhoog,
maar echt de moeite waard. Ik heb met zoveel plezier gewandeld,
ontzettend mooi! Vanochtend zijn mijn kleine teentjes vast
ingetapet door Wanda en heb ik zelf nog wandelwol er omheen
gedaan. Het helpt tegen de drukpunten en hopelijk kom ik de week
door zonder extra blaren. De eerste 7 kilometer was klauterend
naar boven, waarbij ik al eventjes de wandelstokken heb gebruikt.
Al vraag ik me af of ik er echt iets aan had. Bij het naar beneden
gaan in de middag, merkte ik wel dat ik er meer aan had. Ik voelde
meer steun en minder pijn in mijn voeten.

Ik begon de tocht vanochtend met 8.4 en zag de pijl al vrij snel recht
naar beneden gaan. Binnen 15 minuten na de start was het eerste
eten dus al naar binnen. Tijdens het klimmen, en met name het
laatste stuk voor de lunchplek, draaide iedereen zich met elke vijf
stappen om, om van het uitzicht te genieten. Met elke stap verder
omhoog werd het mooier en mooier, wat een prachtig landschap!
Bovenop de berg, op 1550 meter hoogte, was het een stuk frisser
en met een vestje aan heb ik mijn lunch gegeten.

Na de lunch kon je kiezen om direct naar beneden te gaan of eerst
nog een kilometer verder te stijgen. Ik koos voor het laatste en met
de brandende zon op onze rug, was die ene kilometer nog best
pittig. Ik was blij toen we het pad naar beneden begonnen te
volgen, dat is toch een andere manier van lopen. Die afwisseling is
heel fijn. Bij de afdaling heb ik continu om mij heen gekeken naar
de prachtige natuur en genoten van een heerlijke verfrissende
waterval. Nadat we volledig waren afgedaald kwamen we aan bij
een restaurantje waar de andere groep al lekker aan een koud
drankje zat. Het was eigenlijk de bedoeling om vanaf daar nog een
extra 4 kilometer te wandelen. 

 Z A T E R D A G  4  J U N I
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Echter, doordat er vandaag veel hypo’s in de groep waren, kwamen
we pas rond 16.00u aan en werd er gezamenlijk besloten om met
zijn allen de bus in te stappen. Met mijn eigen waardes ging het
perfect, door continu iets kleins te eten en mijn pomp met sensor
het werk te laten doen, ging het echt heel goed. Ik kon op mijn
pomp vertrouwen, hij spoot bij wanneer het nodig was en stopte
mijn basaal als ik zakte.

Wel vond ik het heftig om te zien dat anderen veel hypo’s hadden. Ik
heb het geluk dat ik nog een stukje in mijn honeymoonfase zit.
Maar ook bij mij stopt dit op een dag. De schommelingen die ik
voorbij zie komen, laten mij ook inzien dat het niet voor altijd zo
rooskleurig zal blijven gaan met mijn waardes. Ja ik kom ook in
hypers en hypo’s nu, maar extreem hoog en/of laag niet. Ik kom
minder snel in een hypo, omdat ik nog niet zoveel insuline nodig
heb. Het is een besef dat hoe hard je dag in dag uit werkt, het nog
geen garantie is voor mooie bloedsuikers. Er speelt zoveel meer en
die machteloosheid is frustrerend. Ik kan zeggen dat ik heel
dankbaar ben dat het zo goed gaat bij mij, maar nu wil ik dat ook
echt leren voelen en niet boos op mezelf zijn als ik een paar uur op
een waarde van 12 hang.

Daar paste het themagesprek vanavond goed bij. Het gesprek ging
over de relatie van voeding en diabetes en alle struggles die daarbij
komen kijken. Ik gaf aan het lastig te vinden om soms iets te eten,
terwijl ik al hoog zit. Ik laat vaak mijn waarde bepalen of ik iets eet
of niet en daar zou ik vanaf willen. De medisch psycholoog haakte
aan op mijn perfectionisme en vroeg mij wat het verder kon zijn
waarom ik dan niet meer ga eten. Zij vroeg mij of het te maken had
met angst voor complicaties en toen ze dat zei brak ik, ze legde de
vinger precies op de zere plek. 
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Ik ben zo ontzettend bang voor complicaties in de toekomst,
waardoor ik ontzettend streng ben voor mezelf, om maar niet
boven die waarde van 10 te komen. Blijkbaar was ik niet de enige
met de angst voor complicaties, veel anderen hadden ook tranen in
hun ogen. Ik ben blij met dit inzicht, waar we morgenavond nog
verder op in gaan.

Vanavond hebben we in een ander dorpje gegeten, al had ik niet
extreem trek meer. Toen we vanmiddag terugkwamen bij het hotel
stond er een gigantische tafel met allerlei tapasgerechten voor ons
klaar. Enorm lekkere dingen allemaal! Bij het diner heb ik daarom
wat minder gegeten en vooral genoten van de mensen om mij
heen. Ik heb zoveel gelachen, wat voel ik mij goed hier. Er hangt zo
een bijzondere sfeer in deze groep en op deze plek, het voelt echt
heel fijn.

Nu snel slapen, morgen staat de moeilijkste tocht op het
programma: maar liefst 600 meter klimmen.
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Wauw! Wat een ontzettend gave tocht, dit was een ervaring die ik
niet had willen missen! Echt een flinke klim en soms zelfs
klauterend over de stenen naar boven, maar super gaaf om te
doen. In totaal 600 meter gestegen en uitgekomen op 2200 meter
hoogte, met een adembenemend uitzicht!

De weg naar boven was uiteraard weer prachtig, waarbij we na 2
kilometer al bij een geweldig mooi meer uitkwamen. Zulk groen
water heb ik nog nooit gezien, echt waanzinnig! Vanaf daar zijn we
de flinke klim omhoog gaan maken, waarbij enkelen besloten niet
verder te gaan. Het was een pittige tocht die met elke stap zwaarder
werd, maar het was het zo ontzettend waard. Ik wilde te snel naar
boven lopen, waardoor ik elke keer naar adem moest happen. Toen
ik eenmaal achter anderen aan ging lopen in een heel rustig tempo,
kon ik met een normale ademhaling de top bereiken. De omgeving
is adembenemend en ik voelde me echt gelukkig om daar te mogen
lopen. Het voelde geweldig om die top te bereiken!

Na de gigantische klim uiteraard weer naar beneden, wat een stuk
sneller ging. Wel voelde ik dat mijn grote tenen weer pijn gingen
doen, waardoor ik bij de laatste ‘escape’ besloot de auto te pakken.
Het voelde eerst als opgeven, maar ik weet nu dat ik de juiste keuze
heb gemaakt en kreeg dit ook verschillende keren terug. Die laatste
kilometers gingen ook over een autoweg, dus totaal niet
interessant. Er zijn vandaag toch weer wat blaren ontstaan en ik
merk dat mijn voeten het zwaarder krijgen. Lichamelijk voel ik mij
super fit, alleen mijn voeten laten mij in de steek. Vanavond laten
rusten en morgen knallen we gewoon weer door! 

Z O N D A G  5  J U N I
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Mijn waardes blijven perfect gaan, vandaag wel veel rond de 5.5
gezeten waardoor ik meer heb moeten eten en drinken om een
hypo te voorkomen. Maar tot nu toe kan ik volledig vertrouwen op
mijn pomp en dat is geruststellend. 

Vanavond hebben we het nog gehad over angsten: angsten voor
naalden, hypo’s, hypers, complicaties etc. Mijn grootste angst zit
hem in de hypers, waarbij waarschijnlijk de echte angst zit in de
complicaties. Bij een waarde van 11 raak ik al in de stress en blijf ik
corrigeren tot ik weer ‘in range’ ben. Mijn hoog range staat op 10.5,
maar heb deze inmiddels verhoogd naar 11.5. Het is een klein
stapje vooruit, maar voor mij een grote stap uit mijn comfort zone.
Een mooi leerpunt voor mij is dat ik mijn waardes moet gaan zien
als: moet ik iets of niets doen? (Oftewel: insuline spuiten, niets doen
of wat te eten nemen). Door de waardes te zien als: slecht of goed,
blijven de lage en hoge waardes altijd negatief. Terwijl je van een
korte hyper heus niet gelijk complicaties krijgt, daar komt veel meer
bij kijken. Dat stuk mag ik nog gaan leren en accepteren. Het is niet
erg als ik een keer de 17 aan tik, zolang ik mij lichamelijk goed voel,
komt de waarde uiteindelijk wel weer naar beneden. Het is een
andere manier van kijken, maar wel een die mij denk ik enorm gaat
helpen. 

Dankbaar dat deze gesprekken met de medisch psycholoog en
internist mogelijk zijn, echt een meerwaarde.
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En ook hike dag nummer 4 zit er alweer op, wat gaat dit snel! Mijn
benen worden wat stijver, mijn voeten gaan wat meer pijn doen,
maar het plezier blijft bestaan. Vandaag was het een zeer vlakke
route van 15 kilometer, waardoor het heel soepel en snel ging. Het
was een mooie tocht tussen rotsen door en veel groen om ons
heen. Vogelliefhebbers keken hier hun ogen uit vanwege de vele
gieren die er rond vlogen. Bijzonder om te zien, maar verder heb ik
er niets mee.

Nadat we wat spannende bochten met de bus hadden, begon ik de
wandeling met een 5.5 en een pijl naar beneden. Met het laatste
beetje van mijn AA flesje van gisteren, was ik uiteindelijk klaar om te
gaan. Na de eerste stop ben ik naast internist Henk Bilo gaan lopen
om eens te vragen naar de risico’s op complicaties naar aanleiding
van hoge waardes. 

In een uur tijd gaf hij een epistel over de verschillende oorzaken van
complicaties, hoe dat in verhouding staat met je leefstijl, je waardes
en je gewicht. Dat maakte dat ik door het gesprek al een rust over
mij heen voelde komen. Zoals ik naar het verhaal luisterde doe ik
het ontzettend goed en doe ik er alles aan om complicaties te
voorkomen. Ik ben alleen veel te streng voor mezelf. Henk gaf aan
dat het heus niet erg is als ik een keer een uitschieter heb naar 15,
17 of zelfs 20. Mijn lichaam gaat niet bij een enkele hoge waarde
direct een complicatie geven. En ook sporten op een waarde van 15
of hoger blijkt helemaal niet zo erg te zijn, zoals mij altijd is verteld.
Zolang je insuline in je lichaam hebt, kan je de waarde omlaag
sporten. Het belangrijkste is dat ik goed na ga hoe ik mij voel.
Neemt natuurlijk niet weg dat je nog altijd, hoe hard je er ook voor
werkt, kans hebt op een complicatie, dit kan ook niet-diabetes
gerelateerd zijn.
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Het is nu aan mij om mijn emotionele reactie op een hoge waarde
aan te gaan passen en te leren accepteren als ik een keer een flinke
hyper heb. Ik wil graag leren om op mijn lichaam te gaan
vertrouwen, te vertrouwen op hoe ik mij voel en mij niet te laten
leiden door mijn waardes. Om direct actie te ondernemen: ik heb
zojuist mijn hoog range weer gewijzigd. Dit keer naar 12, enorm
trots op mezelf! 

Na de hike zijn we de bus ingestapt om door te rijden naar onze
volgende bestemming: El Bierzo. Hier slapen we de laatste 4
nachten. In de bus heb ik wat bijgeslapen, aangezien we nog drie
uur moesten rijden naar het hotel. En net wanneer ik mijn waardes
wat meer los durf te laten, zat ik vlak voor het avondeten in mijn
eerste echte hypo deze vakantie: 3.8. Alle andere keren was ik op
tijd gealarmeerd door mijn pomp, maar omdat ik vandaag de hele
tijd rond de 5 slingerde had ik besloten mijn Control IQ stand uit te
zetten. Hierdoor corrigeert mijn pomp niet meer automatisch en
hoopte ik van de hypo kant weg te blijven. Zo miste ik nu dus ook
mijn dreigend laag alarm… Maar met alle tapas die vrij snel ter tafel
kwam, bracht ik mijn waarde binnen no-time weer omhoog.

De afgelopen avonden aten we met de gehele groep en hier, in het
plaatsje El Bierzo, is het avondeten op eigen houtje. Ik ben met een
kleiner gezelschap gaan eten en dat was prettig na alle drukte met
de gehele groep. Zojuist nog de benen ingesmeerd met tijger-
balsem, de voeten met voetencrème en morgen alles weer intapen.
Ongelooflijk dat dit avontuur al over de helft is, heel blij dat ik dit
mag meemaken. Op naar hike dag 5!
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Vandaag een heerlijke dag gehad met 28 graden en een prachtige
route van 16 kilometer. Blijkbaar had het vannacht geregend en
kwamen we op een klein stuk terecht waar modder was ontstaan.
Heel vakkundig waren we de drapperige stukken aan het ontwijken,
tot ik een verkeerde stap zette. Met beide voeten zakte ik de
modder in, wat ook nog eens gefilmd is. Wat heb ik erom gelachen
en wat was ik blij met mijn hoge wandelschoenen. Het kwam
precies tot de rand van mijn schoenen, maar ook dit hoort bij het
avontuur. En vanuit de drap kwamen we vervolgens bij werkelijk
waar het prachtigste stukje natuur wat ik ooit heb gezien. Terwijl we
er heen liepen zagen we nog niets en ineens hadden we een
prachtig uitzicht over rode rotsblokken tussen een fel groen bos. Ik
had hier wel een paar uur willen blijven staan om alles in mij op te
nemen.

Ik vond de hike vandaag wel een stuk pittiger, het was ook erg warm
en natuurlijk al dag 5. Mijn kuiten beginnen het zwaar te krijgen en
een blaar is kapot gegaan. Het lijkt er helaas toch op dat ik iets te
kleine wandelschoenen heb, dus morgen alles zo goed mogelijk
intapen. Nog maar 1 dag, dat moet lukken!

Vanmiddag had ik ook nog een sensor wissel op het programma
staan. De afgelopen sensor wissels had ik steeds met een half uur
uitgesteld, met oog op dit avontuur. Ik wilde niet wandelen zonder
mijn sensor en gokte erop dat ik om 16.00u veilig een wissel kon
doen. Precies op het moment dat we aankwamen bij een
restaurant, stopte mijn sensor ermee. Ik zag nog net een waarde
van 6.7 met een pijl naar beneden, dus besloot te genieten van een
magnum zonder bij te spuiten. In de hoop mijn hypo daarmee te
voorkomen.
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In de bus voelde ik me beroerd worden en vroeg mij af of ik
wagenziek was, het door de warmte in de bus kwam of dat ik een
hypo zat. Manon reageerde hier direct op met: ‘je hebt een hypo, ik
zie het aan je ogen’, en ze had gelijk. Met een vingerprik zag ik de
hypo in beeld verschijnen en nam snel wat knijpfruit. In de tijd dat
mijn sensor aan het opwarmen is (2 uur), durf ik nooit zo goed
insuline te spuiten. Ik ben veel te bang om mezelf in een hypo te
spuiten, zonder dat ik het goed merk. En met alle beweging van de
afgelopen dagen durfde ik het nu al helemaal niet. Dus daar was
mijn nieuwe record qua bloedsuiker: 17.2. En waar ik eerder heel
erg van mezelf baalde, lukte het me dit keer om mijn waarde
gewoon te accepteren. Ik corrigeerde met insuline en liet het verder
los, wauw! Ik voelde me lichamelijk goed, handelde naar de waarde
en liet het weer gaan. Een flink overwinningspunt voor mij! 

Vanavond wederom genoten van tapas met dit keer een sangria
erbij, die zo goed smaakte dat we er bij het hotel nog een paar
dronken. De buikspieren zijn flink getraind, wat heb ik gelachen met
deze ontzettend leuke groep mensen! Ik geniet zo enorm van deze
reis met al deze mensen, het was wederom een top dag! Op naar de
allerlaatste hike dag, slaap lekker.
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Yes I did it! Hike dag nummer 6 van de 6! Met 21 kilometer op de
laatste dag zit het hike avontuur erop. Wat is dit ontzettend snel
gegaan, ongelofelijk. Maar wat een avontuur, wat heb ik veel
geleerd en met zulke gezellige en mooie mensen. Mijn voeten zijn er
wel echt klaar mee, meerdere blaren zorgen voor wat pijn, maar ik
heb zo genoten van deze laatste dag. Waar ik voorheen dacht dat ik
het na drie of vier dagen echt zwaar zou krijgen, heb ik tot op heden
nog geen last van spierpijn. De kuiten voel ik wel, maar zijn geen
belemmering met lopen. Wel heb ik sinds gisteren een opgeblazen
buik, waardoor mijn rugzakband meer pijn veroorzaakte dan
verlichting gaf. Met paracetamol op en de rugzakband vaak los, heb
ik gelukkig het grootste deel van de wandeling toch kunnen
genieten. 

Vandaag eerst een prachtige wandeling door de bergen met aan
onze rechterkant een grote rivier. Bij de lunchplek kwamen we aan
bij de rivier, waar we de optie kregen om te gaan zwemmen. Het
was net begonnen met regenen en ik twijfelde enorm. Voordat ik
naar Spanje vloog had ik gezegd dat ik zou gaan zwemmen, hoe
koud het water ook zou zijn. Maar eenmaal daar begon ik enorm te
twijfelen, het was al fris met kleding aan laat staan hoe het water is.
Uiteindelijk besloot ik het toch te doen, want het gezegde gaat; ‘heb
spijt van dingen die je hebt gedaan, niet van dingen die je niet hebt
gedaan’. Met vijf anderen ben ik het water ingegaan en werden we
voor gek verklaard door de rest. Ik huiverde even bij het voelen van
het water, maar besloot in een keer erin te duiken. Het water was
echt heerlijk en ik ben super trots dat ik het heb gedaan. Weer een
grens verlegd voor mezelf.

Halverwege de route kwamen we aan bij Senda de Bas, een mooi
pad wat speciaal is aangelegd ter ere van de Bas van de Goor
Foundation, met op het eind een rotsschildering van Bas, heel tof! 
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Daar vond een kleine huldigingsceremonie plaats. We kregen een
medaille en een certificaat en het bedrag werd onthuld wat we
hadden opgehaald met deze hike challenge. Na het huldigings-
moment zijn we doorgelopen naar een restaurant waar de tapas
voor ons klaar stond en genoten we na van onze overwinning. Met
onze buik vol liepen we het laatste stuk terug naar het hotel, wat
verder bleek te liggen dan wij dachten. Hoe typisch dat het toen nog
flink begon te regenen, maar wat maakte het ook uit: we hebben 6
prachtige hikes afgelegd.

Nadat we ons hadden opgefrist ben ik met een aantal het kasteel in
het dorpje gaan bezoeken, we hadden tenslotte nog niet genoeg
gelopen. We spraken met de rest af op het plein voor onze laatste
avond tapas in Spanje en sloten de avond af met sangria bij het
hotel.

Wat een geweldige week heb ik gehad, ik kan het niet vaak genoeg
zeggen! Ondanks dat mijn waardes meer op een achtbaan attractie
leken vandaag, heb ik een time in happiness van 100%! Maar
stiekem verlang ik ook terug naar mijn eigen huis en bed, Jasper,
mijn ouders en heerlijk de benen omhoog te leggen.

Dit avontuur vergeet ik nooit meer!
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Het avontuur zit erop, het gevoel na deze reis is amper te
beschrijven. Wat een ongelooflijk mooie week heb ik gehad met
prachtige gesprekken, inzichten en volledig mezelf kunnen zijn. Wat
was het fijn om met zoveel anderen met diabetes samen te zijn.
Mensen die direct alles begrijpen, waar ik van mocht leren en ik
mee heb kunnen lachen! Ik had nooit durven dromen dat deze
week zoveel zou losmaken, dit was zo bijzonder. Ik ben enorm
dankbaar dat ik bij dit hike avontuur aanwezig mocht zijn en dat de
Bas van de Goor Foundation dit organiseert. Want ook al gaat het
om geld ophalen voor activiteiten voor kinderen met diabetes type
1, deze reis heeft mij voorgoed veranderd. 

Emoties schieten momenteel alle kanten op en mijn tranen heb ik
flink laten gaan in de auto terug naar huis. Dankbaarheid, trotsheid,
gemis, verdriet: er gaat veel door mij heen. Het is een week wat ik
moet laten bezinken en de tranen zijn iets heel moois!

Dankzij Lisette heb ik nog een prachtig nummer mogen ontdekken
wat precies het gevoel van diabetes omschrijft. Het zorgde in de bus
al voor de eerste tranen en staat nu op repeat: 
Tegen de klippen op - Meau.

‘’Voor zichzelf, aan de wereld
Dat niemand sterker is
Ook al zien ze de ziekte
Nou, dat is hun gemis
Ze is verder dan ooit
Ook al is er iets kapot

Hoе ze vecht, hoe zе lacht
Tegen de klippen op’’
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Dank aan alle lieve sponsoren die mij hierin hebben gesteund, alle
berichten en het volgen van mijn verhaal. Wat ben ik enorm
dankbaar voor dit prachtige avontuur, dank je wel Bas van de Goor
Foundation, jullie zijn goud waard!

En tot slot: Lisette, dank je wel voor het zijn van mijn geweldige
kamergenoot en koekiemonsterbuddy. Ik heb zo genoten van onze
mooie gesprekken, elkaar in de zeik nemen en zoveel de slappe lach
te hebben samen. Het voelde enorm vertrouwd ook al kende we
elkaar amper, dank voor het zijn van een heel fijn persoon!
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Het is vandaag mijn derde diaversary en dat vind ik een mooi
moment om eens terug te blikken op mijn hike avontuur. Twee
maanden geleden stond ik aan de start van het avontuur en had ik
geen idee wat ik kon verwachten. Van een aantal deelnemers, die al
eerder mee waren gegaan, hoorde ik steeds: de hike was voor mij
‘life changing’. Continu dacht ik: uh oke, ja geen idee hoe die hike
voor mij ‘life changing’ kan zijn, want ik ga al goed om met mijn
diabetes. Nou niets is minder waar, deze hike was echt ‘life
changing’!

Ik sta echt nog maar aan het begin van mijn diabetes leven en dat
heb ik wel ingezien. Momenteel heb ik nog zoveel plezier van mijn
honeymoonfase, die mij echt nog wel helpt. Dat die fase uiteindelijk
gaat stoppen en ik wellicht weer moeite krijg met mijn bloedsuikers
goed houden, is mij zeer duidelijk geworden. Maar mijn grootste
leermoment is het kunnen accepteren van een tijdelijk hoge
bloedsuiker en dat dit niet direct een complicatie veroorzaakt. Ik
had voor de reis niet door dat de angst voor complicaties zo diep
zat bij mij. Doordat die angst hardop werd uitgesproken, kon ik er
gericht mee aan de slag en dat heb ik gedaan. Sinds ik mijn hoge
streefwaarde op 12 heb gezet, voel ik veel meer rust. Ik kan een
waarde van 10 of 11 stap voor stap beter accepteren en voel mij
niet schuldig dat ik iets ‘verkeerds’ heb gedaan. Wat mijn waarde
ook is, ik heb er altijd met de beste intenties aan gewerkt om mijn
bloedsuikers binnen range te houden.

Onlangs heb ik zelfs de 19.3 aangetikt, daar schrok ik in eerste
instantie wel van, maar kon al snel de knop omzetten dat het oké
was. Ik wist wat de oorzaak was, heb flink wat insuline bij gespoten
en een aantal uur later zat ik weer terug in range. Dit had ik voor de
reis nooit op deze manier kunnen oppakken, dan was ik hartstikke
boos op mezelf geweest.
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En die les heeft mij mentaal zoveel opgeleverd, het heeft mijn kijk
op mijn bloedsuikers compleet veranderd en daar ben ik enorm
dankbaar voor. 

De time in happiness komt daarbij ook om de hoek, dat is wat de
leidraad moet zijn. Ik durf weer meer te ondernemen en durf er
meer op te vertrouwen dat het met mijn bloedsuikers goed komt.
Het geeft mij weer meer vrijheid, rust en plezier in het leven. Ik kan
meer genieten van dingen die ik doe en laat mijn diabetes niet
direct de beslisser zijn in wat ik wil.

Ik ben iedereen die mee was en uiteraard de Bas van de Goor
Foundation zo dankbaar voor dit avontuur, ik had dit voor geen
goud willen missen en ga zeker nog eens mee in de toekomst!
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