
versie 2.2 - december 2014 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOL 
 

Diabetes mellitus type 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



versie 2.2 - december 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocol diabetes mellitus type 2 
 
Zorggroep TED, onderdeel van de Coöperatieve Vereniging THOON BV 
 
 
Auteurs:  
Stevanne Jansen, kwaliteitsmedewerker diabetes mellitus, diabetesverpleegkundige  
Sietse van Turennout, kaderarts diabetes mellitus 
 
 
© december 2014, THOON  
Uitgegeven in eigen beheer 
 
Sabina Klinkhamerweg 21 
7555 SK  Hengelo 
 
Tel  074-2568798   
Fax 074-7600343 
 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.  
 
 
Revisies 
 
Versie Verschenen  
1.1 Februari 2013 
2.1 Maart 2014 
2.2 December 2014 

 
 



 

Pagina 2 van 82 
Versie 2.2 

INHOUDSOPGAVE 
 
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................ 2 
 
1 INLEIDING ................................................................................................................ 4 
 
2 DE ORGANISATIE VAN DIABETESZORG BINNEN TED ........................................................ 5 

2.1 Visie ................................................................................................................. 5 
2.2 Doel ................................................................................................................. 5 
2.3 Doelpopulatie ..................................................................................................... 6 
2.4 Terugverwijzing van tweede lijn naar eerste lijn ....................................................... 6 
2.5 Voorwaarden behandeling met insuline in de eerste lijn ............................................. 6 
2.6 Praktijkvoeringsaspecten en randvoorwaarden ......................................................... 6 
2.7 Scholingsvoorwaarden ......................................................................................... 7 

 
3 DIAGNOSTIEK ........................................................................................................... 8 

3.1 Diagnose criteria ................................................................................................. 8 
3.2 Opsporen nieuwe patiënten DM2 ........................................................................... 9 
3.3 Bepalen risicofactoren en complicaties .................................................................. 10 

 
4 BEHANDELINGEN ..................................................................................................... 12 

4.1 Niet-medicamenteuze behandeling ....................................................................... 12 
4.2 Medicamenteuze behandeling .............................................................................. 14 
4.3 Bloedglucose verlagende medicatie ...................................................................... 17 
4.4 Doseringen medicatie ........................................................................................ 19 
4.5 Aandachtspunten bloedglucoseverlagende middelen................................................ 21 
4.6 Behandeling insuline .......................................................................................... 22 

4.6.1 Zelfcontrole .................................................................................................. 25 
4.6.2 Het gebruik van insuline ................................................................................. 25 

4.7 Controles bij stabiele patiënten ........................................................................... 28 
4.7.1 Driemaandelijkse controle ............................................................................... 29 
4.7.2 Jaarcontrole .................................................................................................. 29 
4.7.3 Beleid bij intercurrente ziekten ......................................................................... 30 

4.8 Coaching en educatie ......................................................................................... 31 
 
5 CONSULTATIE EN VERWIJZING .................................................................................. 33 
 
6 COMPLICATIES EN RISICOFACTOREN .......................................................................... 35 

6.1 Ziektegerelateerde complicaties........................................................................... 35 
6.1.1 Dislipidemie .................................................................................................. 35 
6.1.2 Nefropathie .................................................................................................. 36 
6.1.3 Retinopathie ................................................................................................. 40 
6.1.4 Voetafwijkingen ............................................................................................. 42 
6.1.5 Infecties ....................................................................................................... 45 
6.1.6 Kanker ......................................................................................................... 45 

6.2 Behandeling gerelateerde complicaties ................................................................. 45 
6.2.1 Hyperglycemie .............................................................................................. 45 
6.2.2 Hypoglycemie ............................................................................................... 47 
6.2.3 Prednison gebruik .......................................................................................... 49 
6.2.4 Vitamine B12 bepaling bij Metformine gebruik .................................................... 50 
6.2.5 Vitamine D deficiëntie..................................................................................... 51 

6.3 Risicofactoren ................................................................................................... 53 
6.3.1 Hypertensie .................................................................................................. 53 
6.3.2 Overgewicht en obesitas ................................................................................. 55 
6.3.3 Roken .......................................................................................................... 56 

6.4 Neuropathie ..................................................................................................... 56 
 
7 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HULPVERLENERS ............................................... 58 

7.1 Samenwerking ................................................................................................. 58 
7.2 Huisarts .......................................................................................................... 58 
7.3 Praktijkondersteuner ......................................................................................... 59 
7.4 Diabetesverpleegkundige ................................................................................... 59 



 

Pagina 3 van 82 
Versie 2.2 

7.5 Internist .......................................................................................................... 59 
7.6 Oogarts ........................................................................................................... 60 
7.7 Vaatchirurg ...................................................................................................... 60 
7.8 Bariatrische chirurgie ......................................................................................... 60 
7.9 Podotherapeut .................................................................................................. 60 
7.10 Pedicure met aantekening diabetische voet/medisch pedicure ................................... 60 
7.11 Diëtist ............................................................................................................. 60 
7.12 Fysiotherapeut ................................................................................................. 61 
7.13 Laboratoria ...................................................................................................... 61 
7.14 Apotheek ......................................................................................................... 61 
7.15 Allochtone zorgconsulent .................................................................................... 61 
7.16 Psycholoog ...................................................................................................... 61 
7.17 GGZ verpleegkundige ........................................................................................ 61 
7.18 Thuiszorg ........................................................................................................ 61 
7.19 Verzorgingshuizen ............................................................................................. 62 
7.20 Patiëntenvereniging: DVN ................................................................................... 62 
7.21 Zorgverzekeraar ............................................................................................... 62 
7.22 Mondhygiënist/ tandarts ..................................................................................... 62 

 
8 SPECIALE OMSTANDIGHEDEN .................................................................................... 63 

8.1 Ouderen .......................................................................................................... 63 
8.2 Analfabetisme .................................................................................................. 65 
8.3 Ramadan ......................................................................................................... 66 
8.4 Psychosociale problemen .................................................................................... 68 

8.4.1 Aanpassingsstoornissen .................................................................................. 68 
8.4.2 Angststoornissen ........................................................................................... 68 
8.4.3 Depressie ..................................................................................................... 68 
8.4.4 Cognitieve stoornissen .................................................................................... 69 
8.4.5 Seksuele stoornissen ...................................................................................... 69 
8.4.6 Eetstoornissen .............................................................................................. 70 
8.4.7 Verslaving .................................................................................................... 70 

8.5 Wel of niet in de zorggroep? ............................................................................... 70 
8.6 No-show beleid ................................................................................................. 71 
8.7 Reizen en diabetes ............................................................................................ 73 

 
BIJLAGE 1  Spreekuur aandachtspuntenlijst voetklachten ................................................. 74 
BIJLAGE 2  Vitamine B12 bij macrocytaire anaemia en Metformine gebruik ......................... 77 
BIJLAGE 3  Stoppen met roken .................................................................................... 78 
BIJLAGE 4  Five shot vragenlijst ................................................................................... 81 
 
 



 

Pagina 4 van 82 
Versie 2.2 

1 INLEIDING 
  
De incidentie en prevalentie van diabetes mellitus type 2 (DM2) is wereldwijd toegenomen. We 
spreken daarom ook wel over een diabetes epidemie, de volksziekte van de 21e eeuw. Behalve de 
vergrijzing van de bevolking zijn veranderde eetgewoontes en vooral een zittende leefstijl, de 
belangrijkste oorzaken van deze toename. Deze veranderingen in gewoontes en leefstijl leiden tot 
een toename van overgewicht.   
 
Ook in Nederland is het aantal diabetes patiënten de laatste decennia fors toegenomen. De 
diagnose wordt op steeds jongere leeftijd gesteld. Het aantal jaren dat een patiënt diabetes heeft, 
neemt dus toe. Uit het natuurlijk beloop van de ziekte blijkt dat patiënten in de loop van de tijd 
steeds meer medicatie nodig hebben om de glucosehuishouding te stabiliseren. Ook ontstaan bij 
het langer aanwezig zijn van diabetes mellitus steeds meer complicaties en comorbiditeiten. De 
zorgvraag wordt dus steeds groter en complexer en het is voor een individuele zorgverlener steeds 
moeilijker om een compleet zorgpakket aan te kunnen bieden. Om de “Zorgstandaard voor goede 
Diabeteszorg” van de NDF en de invoering van Transmurale diabeteszorg volgens de NHG 
standaard DM2 goed te implementeren in de eerste lijn is in Oost Twente de zorggroep TED 
opgericht, onderdeel van de Coöperatieve Vereniging THOON BV. 
 
Het is belangrijk dat DM2 tijdig herkend en adequaat behandeld wordt om het ontstaan van 
complicaties te voorkomen of progressie van complicaties zoveel mogelijk te vertragen. Deze 
complicaties zijn te verklaren door micro-angiopathie (retinopathie, nefropathie en neuropathie) en 
macro-angiopathie (atherosclerose, angina pectoris, myocardinfarct, TIA, CVA, perifeer arterieel 
vaatlijden).  
 
Geen patiënt is hetzelfde. Het is niet de bedoeling om bij de behandeling alleen naar losse getallen 
en meetwaarden te kijken. Het is ons streven om een patiënt met DM2 als persoon te behandelen 
waarbij we kijken naar zijn1 mogelijkheden en onmogelijkheden.  De ziekteparameters kunnen we 
niet los van elkaar en los van de patiënt bekijken. Ze vormen een samenhangend risicoprofiel in 
relatie tot de patiënt. De behandeling moet individueel en in overleg met de patiënt afgestemd 
worden op zijn eigen wensen, doelen en levensloop. Kortom: zorg op maat. 
Ook de zelfzorg moeten we op maat aanbieden en stimuleren. Er zijn namelijk op dit gebied grote 
verschillen in de mogelijkheden en wensen van de individuele patiënt en zijn omgeving. 
 
Huisartsen aangesloten bij TED krijgen behalve dit protocol ook flowcharts DM2 ter beschikking 
gesteld. Deze flowcharts zijn een toegankelijke uitwerking van dit protocol voor de dagelijkse 
praktijk.  
 
Veel zaken in de diabeteszorg zijn volkomen duidelijk en kunnen dan ook zwart-wit geformuleerd 
worden. Daarnaast zijn er een aantal gebieden waarover nog discussie bestaat. De besluitvorming 
hierover kent nog vele kleurnuances die verder uitgekristalliseerd moeten worden. Om aan deze 
situatie recht te doen, zijn in dit protocol grijze katernen toegevoegd, waarin we de verschillende 
kanten van een discussie belichten. Niet alles is zwart-wit, ook niet in diabetesland. 
 
We vertrouwen erop dat deze update van het protocol de werkwijze transparanter maakt en de 
samenwerking met de patiënt en andere disciplines bevordert. 
 
Hengelo, december 2012 
Stevanne Jansen, diabetesverpleegkundige 
Sietse van Turennout, kaderarts diabetes mellitus 

                                                
 
 
1 In verband met de leesbaarheid is gekozen voor hij/zijn, uiteraard kan hier ook zij/haar gelezen worden. 
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2 DE ORGANISATIE VAN DIABETESZORG BINNEN TED 
 

2.1 Visie  
De visie van de Twentse huisartsen verenigd in THOON Coöperatieve Vereniging (THOON CV) 
vormt de basis van de activiteiten van THOON BV en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen. 
THOON wil kwalitatieve, transparante, betaalbare en laagdrempelige zorg leveren aan alle 
(toekomstige) patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes mellitus. Doel van deze 
zorgverlening is dat patiënten leren omgaan met hun ziekte én voorkoming of uitstel van 
complicaties en/of verergering van ziekte met behoud van optimale kwaliteit van leven.  
 
Deze zorg wordt gekenmerkt door: 
 samenhang tussen preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding;  
 aandacht voor educatie en zelfmanagement van de patiënt met een chronische aandoening; 
 het betrekken van mantelzorgers en aandacht voor lotgenotencontact; 
 afstemming door cliëntenraadpleging en ervaringsonderzoek; 
 routinematige rapportage en feedback;  
 gebruik van evidence based interventies en landelijke en internationale standaarden en 

richtlijnen.  
 
De visie van THOON is dat ieder mens in staat gesteld moet worden zo veel mogelijk de 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid en ziekte en voor de kwaliteit van zijn eigen 
leven. 
Zelfmanagement is het vermogen van de patiënt om een chronische ziekte zo goed mogelijk in te 
passen in zijn dagelijks leven. Doel is dat de patiënt een actieve rol speelt en verantwoordelijkheid 
neemt over zijn leven.  
Als zorgverlener ondersteun je dit door samen met de patiënt tot zorgvuldige keuzes te komen. 
 
In de doelstellingen en besluitvorming van de behandeling worden de wensen en verwachtingen 
van de patiënt maximaal betrokken en in een individueel zorgplan verwerkt. In de behandelrelatie 
wordt gezocht naar gezamenlijke besluitvorming. Dit heet in goed Engels: ‘Shared decision 
making’.  
 
Patiënten participatie en -vertegenwoordiging is zowel op spreekkamerniveau, op wijkniveau als op 
zorggroep niveau onmisbaar om tot een goede afstemming van zorg te komen.  
 
De zorggroep-huisarts wil de functies die nodig zijn voor een goede voorlichting, coaching, 
behandeling en verwijzing van mensen met diabetes, aanbieden en wel zo dicht mogelijk bij eigen 
huis en zo veel mogelijk afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en doelstellingen van de 
patiënt, ook wel genoemd ‘patiënt centered care’.  
 

2.2 Doel 
Doel van de behandeling is voorkómen en behandelen van klachten en complicaties zoals (toename 
van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en neuropathie Dit doel bereiken we door 
optimale opsporing, begeleiding, educatie, controle en therapie van patiënten met diabetes mellitus 
type 2 (DM2), 
Dit doen we door het: 
 vroegtijdig signaleren van patiënten met DM2; 
 bewerkstelligen van de meest effectieve, preventieve en curatieve therapie; 
 organiseren dat ongecompliceerde zorg voor patiënten met DM2 zo veel mogelijk in de eerste 

lijn geleverd wordt en alleen gecompliceerde zorg in de tweede lijn; 
 het adequaat monitoren van de patiënt, om preventief te kunnen interveniëren; 
 meer aandacht voor educatie en preventie, om de ontwikkeling van de ziekte en/of 

complicaties te voorkomen, te vertragen en te verminderen; 
 de patiënt optimaal betrekken bij zijn eigen zorgproces; 
 de patiënt in staat stellen zijn ziekte zo goed mogelijk en zo veel mogelijk in de eigen 

leefomgeving te managen (toerusting van patiënten); 
 de patiënt begeleiden in het omgaan met de gevolgen van de ziekte; 
 het adequaat registreren van gegevens op de aggregatieniveaus: patiënt, praktijk en 

zorggroep (voor eigen kwaliteitsbeleid en externe verantwoording).  
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2.3 Doelpopulatie 
Inclusiecriteria: 
Patiënten met DM2 volgens de NHG richtlijn 2013 vastgesteld. 
De hulpverlener moet de patiënt vóór inclusie op de hoogte stellen van het zorgaanbod van de 
zorgstraat. De patiënt moet hiermee akkoord gaan en zich conformeren aan de verplichtingen die 
dit met zich mee brengt. Dit betekent dat de patiënt minimaal twee keer per jaar op het spreekuur 
komt en aan alle in het protocol voorgeschreven onderzoeken meewerkt. Kiest de patiënt hier niet 
voor dan kan hij niet in de zorggroep participeren. De huisarts spreekt dan een individueel 
programma met hem af. 
  
De patiënten met DM2 zijn te verdelen in patiënten met: 
1. Alleen leefstijl en dieet 
2. Tevens orale bloedglucose verlagende therapie 
3. Tevens GLP1 receptor agonist therapie 
4. Tevens insuline therapie 

Basaal bolus schema (mits voldoende expertise in de praktijk aanwezig is) 
 
Exclusiecriteria: 
 Patiënten met DM2 met complicaties die tweedelijns zorg nodig hebben 
 Patiënten met DM2 met een zwangerschapswens of zwangerschap 
 Patiënten met DM2 met een vier keer daags spuitregime als er hierover onvoldoende expertise 

in de praktijk aanwezig is  
 Patiënten met DM2 met een externe subcutane insulinepomp. 
 Patiënten met diabetes anders dan type 2 (DM1, LADA, MODY)  
 
Om financiële redenen worden patiënten voor het instellen op GLP-1 receptor agonisten naar de 
internist verwezen. Deze behandeling wordt anders in Nederland niet vergoed. 
 

2.4 Terugverwijzing van tweede lijn naar eerste lijn 
Patiënten die bij de tweede lijn in behandeling zijn en voldoen aan de inclusie criteria  
 
worden, in overleg met patiënt en huisarts, terugverwezen naar de eerste lijn. 
 
In de regionale implementatie van de transmurale landelijke afspraken (november 2013) hebben 
we met de tweede lijn afgesproken dat voor onze regio de volgende terugverwijs criteria worden 
gehanteerd:  
 Therapie met alleen orale bloedglucose verlagende middelen; 
 één keer per dag insuline en HbA1c <58 mmol/mol of langer dan 10 jaar DM2 en Hb1Ac niet 

groter dan 64 mmol/mol  en stabiel; 
 twee keer per dag insuline en HbA1c <58 mmol/mol of langer dan 10 jaar DM2 en Hb1Ac niet 

groter dan 64 mmol/mol en stabiel; 
 bloeddruk onder controle met maximaal vier middelen; 
 vier keer per dag insuline en HbA1c <58 mmol/mol of langer dan 10 jaar DM2 en Hb1Ac niet 

groter dan 64 mmol/mol en stabiel, en voldoende expertise bij de huisartspraktijk hiervoor; 
 na instelling op een GLP-1 receptor agonist mits er voldoende expertise bij de huisartspraktijk 

hiervoor aanwezig is.  
 

2.5 Voorwaarden behandeling met insuline in de eerste lijn  
Insuline kan in de eerste lijn verantwoord worden toegepast, mits de hulpverleners specifiek 
deskundig zijn, ruime ervaring hebben en goede afspraken maken over taakverdeling en 
samenwerking. Voor het declareren van deze specifieke zorg moet de huisarts recente na- en 
bijscholing kunnen aantonen (zie 2.7 scholingsvoorwaarden)  
 

2.6 Praktijkvoeringsaspecten en randvoorwaarden 
Diabeteszorg door de huisarts volgens de richtlijnen van deze standaard is alleen mogelijk als aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 protocollaire opzet van de zorg; 
 sluitend registratie-, afspraak- en oproepsysteem; 
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 structurele samenwerking met praktijkondersteuner, wijk- of diabetesverpleegkundige, diëtist 
en internist; 

 afstemming van de zorg en samenwerking met andere hulpverleners, zoals podotherapeut, 
pedicure, diëtist en internist-nefroloog; 

 periodieke evaluatie van bovengenoemde aspecten; 
 toetsen en bevorderen van de competenties van zorgverleners; 
 deelname aan structurele visitatie en benchmarking; 
 structureel betrekken van patiënten en patiëntenvereniging bij eigen kwaliteitsbeleid; 
 patiënt heeft één contactpersoon in de praktijk die direct aanspreekbaar is voor alle zaken 

m.b.t. diabeteszorg. 
 

2.7 Scholingsvoorwaarden 
Huisarts: 
 Eens per vijf jaar NHG geaccrediteerde nascholing insulinetherapie: certificaat basis 

insulinetherapie in bezit hebben 
 Jaarlijks NHG geaccrediteerde nascholing op diabetesgebied (hieronder valt ook het benchmark 

onderwijs) 
 Jaarlijks medewerking verlenen aan benchmark en visitatie 
 
POH: 
 Module basiscursus insulinetherapie certificaat basis insulinetherapie in bezit hebben 
 Eens per vijf jaar nascholing insulinetherapie 
 Jaarlijks nascholing op diabetesgebied 
 Jaarlijks medewerking verlenen aan benchmark en visitatie 
 
Doktersassistente: 
 Jaarlijks nascholing diabetes  
 
Vanuit de historie zijn in een aantal praktijken doktersassistentes betrokken bij de protocollaire 
diabeteszorg. Het is de visie van THOON dat deze zorg in de toekomst alleen door gediplomeerde 
POH-ers wordt aangeboden. De huidige doktersassistentes krijgen het advies de opleiding POH te 
volgen. In de tussentijd creëren we ondersteuning in de vorm van specifieke scholing Diabetes 
voor doktersassistentes, om ook de zorg door de doktersassistentes te optimaliseren.  
De doktersassistente begeleidt geen instabiele diabetespatiënten en geen insulinepatiënten. 
In de toekomst is het wenselijk dat het diabetesspreekuur alleen verzorgd wordt door een POH. 
Aan nieuwe medewerkers wordt dus de opleiding POH gevraagd. 
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3 DIAGNOSTIEK 
 
Bij het ontstaan van diabetes DM2 spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol. 
Kenmerkend voor DM2 is dat de ziekte begint met de ontwikkeling van insulineresistentie in lever - 
spier - en vetweefsel. Daarna ontstaat een achteruitgang van de bètacellen in de Eilandjes van 
Langerhans van de alvleesklier en een abnormale insulinesecretie door uitputting van de 
bètacellen. Door deze combinatie ontstaat een relatief insuline tekort waardoor de 
bloedglucosewaarden oplopen. Daarom zijn patiënten met DM2 in eerste instantie niet afhankelijk 
van exogene insuline, zoals het geval is bij diabetes mellitus type 1 (DM1).  
Een ander verschil met DM1 is dat door de insulineresistentie het hele metabolisme van de DM2 
patiënt verstoord is. Dit insulineresistentie syndroom is ook wel bekend als het metabool 
syndroom, een cluster van metabole en hemodynamische afwijkingen met als kenmerken: een 
grote middelomvang (centrale adipositas), verhoogde bloeddruk, (licht) verhoogde bloedglucose- 
en insulinewaarden, verhoogde triglyceridenwaarden en verlaagde HDL-cholesterolwaarden.  
Centrale adipositas en insulineresistentie worden ook in verband gebracht met vetstapeling in 
diverse organen en de negatieve gevolgen hiervan voor de functie van deze organen.  
Een rol van betekenis spelen verder hormonen die door de dunne darm worden geproduceerd op 
het moment dat het voedsel passeert (incretines). De belangrijkste zijn ‘glucagon-like’ peptide-1 
(GLP-1) en glucagon dependent insulinotropic peptide (GIP). De incretines bevorderen de 
insulinesecretie en remmen de glucagonafgifte op glucoseafhankelijke wijze. Bij diabetes DM2 
ontstaat een verminderde secretie van GLP-1 en een resistentie voor GIP. Hierdoor wordt bij 
glucosebelasting de insulineproductie onvoldoende gestimuleerd en de glucagonafgifte onvoldoende 
geremd met als gevolg hyperglycemie. 
Omdat ook de alfacellen van de alvleesklier zijn aangedaan is het tegen-regulatie-systeem door 
glucagon verstoord. DM2 patiënten zijn over het algemeen meer kwetsbare patiënten.   
 

3.1  Diagnose criteria  
De diagnostiek van DM2 berust op het aantreffen van verhoogde bloedglucosewaarden. Een 
nuchtere bloedglucosewaarde houdt in dat de patiënt tenminste 8 uur geen calorieën heeft 
ingenomen. De diagnose DM2 mag worden gesteld als op twee verschillende dagen twee nuchtere 
glucosewaarden boven ≥7 mmol/l gemeten worden of een willekeurige glucosewaarde >11,0 
mmol/l in combinatie met klachten die passen bij hyperglycemie (zie ook onderstaande tabel). 
  
Bij een geringe verhoging van de nuchtere bloedglucose waarden spreekt men van een gestoord 
nuchtere glucose (tabel 1). Met gestoorde glucosetolerantie wordt bedoeld een niet-nuchtere 
glucosewaarde tussen 7,8 en 11,0 mmol/l bij een normale nuchtere glucosewaarde. Een gestoord 
nuchtere glucose en een gestoorde glucosetolerantie wijzen op een grotere kans op de 
ontwikkeling van diabetes mellitus en doorgaans op een verhoogd cardiovasculair risico. 
Aanbevolen wordt bij een gestoord nuchtere glucose en/of gestoorde glucosetolerantie de nuchtere 
glucosebepaling na 3 maanden in het laboratorium te herhalen. Als ook dan de diagnose diabetes 
mellitus niet kan worden gesteld, wordt de patiënt jaarlijks gecontroleerd. Daarnaast bepaalt de 
huisarts het cardiovasculaire risicoprofiel (zie de NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement). 
 
Ter discussie 
Voor het stellen van de diagnose houdt de ADA in de USA de HbA1c ≥53 mmol/mol aan. Ook in 
Nederland zijn er huisartsen die bij case-finding de HbA1c bepaling meenemen. De EASD in de 
Europese landen houdt echter (nog) de nuchtere plasma glucosewaarde aan. Dit protocol sluit 
hierbij aan. De groepen die op basis van de ADA en de EASD criteria als DM2 gekwalificeerd 
worden, overlappen voor een groot deel maar niet helemaal. Volgens de laatste NHG revisie kan de 
HbA1c waarde wel  worden gebruikt voor het stellen van de diagnose, maar dit heeft niet de 
voorkeur.   
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Tabel 1: Referentiewaarden diagnose diabetes mellitus, gestoord nuchtere glucose en gestoorde 
glucosetolerantie (mmol/l) 
Evaluatie  Veneus plasma in mmol/l 

Normaal  Glucose nuchter Glucose 
niet nuchter  

< 6,1 
< 7,8 

Gestoord nuchtere glucose  Glucose nuchter  
Glucose niet nuchter  

≥ 6,1 en < 7,0 én 
< 7,8 

Gestoorde glucosetolerantie Glucose nuchter Glucose 
niet nuchter  

< 6,1 én 
≥ 7,8 en < 11,1 

Diabetes mellitus Glucose nuchter Glucose 
niet nuchter  

≥ 7,0 
≥ 11,1  

Gestoord nuchtere glucose en gestoorde glucosetolerantie kunnen gecombineerd voorkomen. 
 
Bloedglucosemeters 
De huidige meters rekenen de waarde automatisch om van capillair naar veneuze waarden. 
Draagbare meters kunnen, als ze geijkt zijn, een meetfout hebben van 10-15%.  
Over de ijking van meters staat een richtlijn op de website www.thoon.org. 
Gezien het belang van zorgvuldige diagnostiek moet een marginaal afwijkende meting in de 
huisartsenpraktijk bevestigd worden door een meting in een laboratorium, zie bovenstaand 
schema. 
 
Aanwijzingen DM maar geen type 2  
Er bestaan enkele varianten van diabetes die kunnen lijken op DM2: Maturity-Onset Diabetes of the 
Young (MODY) en Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA). 
MODY is een groep van autosomaal dominant overervende ziekten waarbij een monogenetisch 
bètaceldefect leidt tot stoornissen in de insulineproductie en/of -afgifte.  
LADA is het langzaam ontstaan van DM1 op oudere leeftijd (> 25 jaar). Het klassieke klinische 
beeld van DM1 (korte ziekteduur, hyperglycemie, gewichtsverlies en ketonen in de urine) ontbreekt 
meestal. De behandeling met orale bloedglucose verlagende middelen is bij deze patiënten dikwijls 
minder effectief dan bij DM2 patiënten. In die gevallen moet voortvarend insulinetherapie worden 
ingesteld. 
 
Het is belangrijk in de volgende gevallen alert te zijn op een andere vorm van diabetes dan DM2: 
 hoge initiële glucose bij normaal gewicht (BMI < 27, glucose ≥15 mmol/l, urine zelden positief 

op ketonen); 
 geen of onvoldoende reactie op orale medicatie; 
 familielid met DM2 <25 jaar; 
 DM2 in drie opeenvolgende generaties; 
 verdenking op een autosomaal dominant overervingpatroon of aanwijzing voor secundaire 

diabetes mellitus; 
 aanwezigheid van aandoeningen die de endocriene en/of exocriene pancreasfunctie kunnen 

verstoren (bijvoorbeeld chronische of recidiverende acute pancreatitis, hemochromatose). 
In deze gevallen moet de huisarts een kaderhuisarts of  internist consulteren. Een patiënt met 
LADA kan ook andere auto-immuun ziekten hebben bijvoorbeeld van de schildklier, bijnier of darm. 
De diagnose LADA is te bevestigen met een verhoogde waarde van anti-GAD in het bloed.  
 

3.2 Opsporen nieuwe patiënten DM2 
Op grond van de huidige populatie en statistieken is een algehele screening niet zinvol. Wel 
moeten huisartsen case finding doen bij groepen die een verhoogd risico op diabetes mellitus 
hebben (flowchart 2). 
 
Elke drie jaar moet een nuchtere bloedglucose bepaald worden bij: 
 Patiënten >45 jaar: 

- met DM2 bij ouders, broers of zussen; 
- met hypertensie; 
- met manifeste hart- en vaatziekten; 
- hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen; 
- met vetstofwisselingsstoornissen; 

http://www.thoon.org.
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- van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst; 
- met overgewicht of adipositas (BMI>27). 

 Vrouwen die een zwangerschapsdiabetes hebben doorgemaakt. Zij moeten de eerste 5 jaar 
jaarlijks gecontroleerd worden, daarna om de drie jaar.  

 Patiënten van Hindoestaanse afkomst en >35 jaar. 
 
Een eenmalige bepaling van een nuchtere bloedglucose bij patiënten met klachten die het gevolg 
zouden kunnen zijn van DM2 zoals: 
 dorst 
 polyurie 
 vermagering 
 pruritus vulvae op oudere leeftijd 
 recidiverende urineweginfecties 
 balanitis 
 mononeuropathie 
 neurogene pijnen 
 sensibiliteitsstoornissen 
 

3.3 Bepalen risicofactoren en complicaties 
Na het stellen van de diagnose moet een diabetespatiënt uitgebreid in kaart gebracht worden om 
een goed overzicht te hebben over de cardiovasculaire risicofactoren en het optreden van 
complicaties (flowchart 3). Het is goed om zich te realiseren dat patiënten die reeds een 
cardiovasculair event hebben doorgemaakt (secundaire preventie) een groter risico hebben op 
complicaties dan patiënten die dit niet hebben doorgemaakt (primaire preventie). Voor de bepaling 
van cardiovasculair risico, zie ook de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement van januari 
2012.. 
 
Bij DM2 is er een verhoogd risico op atherosclerose waarbij de media sclerosis vrij specifiek is voor 
Dm. De vaten vernauwen niet alleen naar binnen maar hebben ook een starre wand zodat ze de 
drukgolven van de bloeddruk minder goed voorgeleidden.  
Daarom dient men bij DM2 extra alert te zijn op hart en vaat ziekten maar vooral ook op perifeer 
vaatlijden. Dit uit zich door claudicatio klachten , trofische stoornissen van de benen en slecht 
genezende wonden.  
 
In de NHG standaard CVRM wordt beschreven hoe het risico op perifeer arterieel vaatlijden zo veel 
mogelijk kan worden beperkt. 
In de  NHG standaard Perifeer Vaatlijden staat vermeld hoe de diagnostiek  en behandeling bij 
perifeer vaatlijden dient te geschieden.  (zie ook het hoofdstuk van voetcontrole van dit protocol)  
 
Bij verdenking van PAV doet men lichamelijk onderzoek van de arteriële pulsaties van de a. 
dorsalis pedis en tibialis posterior van beide benen. Indien deze duidelijk pulseren is PAV minder 
waarschijnlijk.  
Bij onduidelijke pulsaties kan men met een doppler luisteren en een Enkel Arm index doen. 
Vanwege de media sclerose kan men soms een afwijkend hoge waarde hiervan vinden wat ook 
weer pathologisch is. Het is voor de betrouwbaarheid van de EAI van groot belang dat men een bi- 
of trifasisch geluid hoort. 
 
Bij PAV geeft met looptraining drie keer per week een half uur tot voorbij de pijngrens eventueel 
onder begeleiding van de fysiotherapeut. Tevens geeft met Ascal 1 dd 80 mg op trombose van de 
perifere vaten te voorkomen.  Elke drie maanden dient er controle van de benen plaats te vinden.  
 
Eerste inventarisatie risico’s en leefstijl: 
A. Cardiovasculair risicoprofiel en complicaties (huisarts):  
 hypertensie 
 vetstofwisselingsstoornis 
 angina pectoris    
 hartinfarct 
 hartfalen 
 CVA 
 TIA 
 perifeer arterieel vaatlijden 
 coronaire hartziekten bij een ouder, broer of zus voor het vijfenzestigste levensjaar 
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B. Anamnese 
 angineuze klachten 
 claudicatio intermittens 
 moeheid, polydipsie, polyurie, vermagering 
 hypoglycemie 
 vaginale jeuk, seksuele problematiek 
 infecties 
 thuissituatie: partner, kinderen, arbeidssituatie 
 familieanamnese, voorkomen van diabetes mellitus 
 psychosociale problematiek, beleving van diabetes 
 zwangerschapswens indien van toepassing 
 
C. Medicatie (huisarts) 
     
D. Leefstijl 
 roken 
 alcoholgebruik 
 voedingsgewoonten 
 lichaamsbeweging 
 
E. Onderzoek  
 lengte, gewicht 
 BMI  (=kg/m²) 
 bloeddruk 
 voetonderzoek 
 buikomtrek (facultatief) 
 
F. Verwijzing 
 fundusscreening  
 voedingsadvies door diëtist 
 
G. Laboratoriumonderzoek 
 HbA1c, nuchter bloedglucose 
 totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden 
 kreatinine, MDRD, Na, K, ALAT, gamma-GT, Hb mcv, 
 albumine/kreat-ratio in eerste ochtendurine 
 facultatief: 

- vitamine B12 en eventueel MMA: bij Metformine en een microcytaire anaemie  
- vitamine D: bij verdenking op insulineresistentie 
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4 BEHANDELINGEN 
 

Bij het stellen van de diagnose bepaalt de waarde van de nuchtere bloedglucose welke stap het 
eerst gezet moet worden (flowchart 4: behandelschema hyperglycemie I). 
De huisarts stelt in overleg met de patiënt het beleid vast. Naast voorlichting is het van essentieel 
belang de diabetespatiënt educatie te geven, zodat hij zo goed mogelijk weet welke bijdrage hij 
zelf aan de behandeling kan leveren en hoeveel verantwoordelijkheid hij kan nemen, waaronder 
eventueel het beheer van het eigen (elektronisch) dossier. 
 

4.1 Niet-medicamenteuze behandeling  
Voorlichting en educatie 
De huisarts en praktijkondersteuner geven de patiënt uitleg over de aard van de ziekte, de daaruit 
voortvloeiende noodzaak van periodiek onderzoek en de mogelijke behandelingen. Aspecten die bij 
de voorlichting onder meer aan bod komen zijn: achtergronden van de ziekte, niet-
medicamenteuze adviezen, behandeling en controlebeleid, complicaties van de ziekte en factoren 
die de prognose bepalen. Om tegenstrijdige adviezen te voorkomen zijn een goede taakverdeling 
en afstemming tussen huisarts en praktijkondersteuner daarbij vereist. Om de gewenste 
streefwaarden te halen en complicaties te voorkómen, is naast kennis ook gedragsverandering 
nodig. Educatie is daarbij essentieel. De educatie moet aansluiten op de individuele behoeften, 
mogelijkheden en gewoonten van de patiënt. In het ideale geval formuleert de patiënt zelf heldere, 
haalbare doelen, waarbij de huisarts de patiënt helpt goede keuzes te maken.  
Behalve individuele patiënteducatie kan ook groepseducatie worden gegeven of een combinatie 
daarvan. Bij het organiseren van educatie(cursussen) moet onderscheid worden gemaakt tussen 
mensen die pas kort of al lang diabetes hebben. Ook moet rekening worden gehouden met het 
opleidingsniveau van de deelnemers. In sommige gevallen kan de zorgverlener programma’s voor 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld allochtonen, gebruiken. Tabel 2 bevat een korte checklist van 
de punten die aan de orde moeten komen. 
 
In aansluiting op de gegeven mondelinge voorlichting, kan de huisarts de patiënt verwijzen naar de 
informatie over diabetes op de NHG-publiekswebsite www.thuisarts.nl of de betreffende tekst 
(voorheen NHG-Patiëntenbrief) meegeven (via het HIS of de NHG-ConsultWijzer). Deze patiënten 
informatie is gebaseerd op de NHG-Standaard. 
 

Tabel 2 Doelstellingen diabeteseducatie* 

De patiënt heeft inzicht in het belang van 
A. De streefwaarden voor de glycemische parameters, lipiden en bloeddruk. 
B. Een gezonde leefstijl. 
C. Het (zelf) formuleren van haalbare doelen met betrekking tot gewicht, rookgedrag, 

lichaamsbeweging en medicatietrouw. 
D. Dagelijkse inspectie van de voeten en het dragen van passend schoeisel en sokken zonder 

dikke naden bij een matig of hoog risico op een ulcus. 
E. Regelmatige controles. 
F. Herkenning van de signalen van een hyper- en een hypoglycemie en hoe hierop te reageren. 
G. Adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken en reizen. 
H. (Eventuele) controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarde. 

*Educatie bestaat uit het bijbrengen van kennis, inzichten en vaardigheden. 

Kwaliteit van leven 
Het doel van de diabetesbehandeling moet zijn: een zo lang mogelijk leven met behoud van zo 
veel mogelijk ‘met de gezondheid samenhangende kwaliteit van leven’. In toenemende mate wordt 
dat ook internationaal erkend. Aandacht voor de kwaliteit van leven is onderdeel van goede 
diabeteszorg. De effectiviteit van zelfmanagement op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven is 
beperkt. Lagere fysieke en mentale kwaliteit van leven is geassocieerd met hogere cardiovasculaire 
en totale mortaliteit. 
Om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te handhaven, probeert de huisarts niet alleen 
complicaties te voorkomen, maar ook de belasting van de behandeling zo veel mogelijk te 
beperken en rekening te houden met de voorkeuren en wensen van patiënten. 
Intensivering van de behandeling leidt niet tot een slechter functioneren van patiënten, maar over 
het algemeen juist tot iets meer tevredenheid over de verleende zorg. 

http://www.thuisarts.nl


 

Pagina 13 van 82 
Versie 2.2 

Overigens willen lang niet alle patiënten per se alle streefwaarden voor glucose, bloeddruk en 
lipiden halen. En ook ten aanzien van zelfzorg hebben Nederlandse diabetespatiënten onderling 
sterk verschillende voorkeuren, waarmee huisarts en praktijkondersteuner rekening moeten 
houden. 
Uiteindelijk is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het halen van de behandeldoelen die hij 
belangrijk vindt. De huisarts en praktijkondersteuner proberen de patiënt hierbij zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Daarbij moet de patiënt wel aan de randvoorwaarden van de DBC voldoen om 
hierin te kunnen participeren. 
 
Niet-medicamenteuze adviezen 
Leefstijlfactoren zoals overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol in het 
ontstaan en de progressie van DM2. Het nastreven van een betere leefstijl is dan ook de basis van 
de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop.  
Centrale thema’s zijn: 

 Stoppen met roken. Roken is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten én een 
risicofactor voor het ontstaan van DM2. 

 Voldoende bewegen. De huisarts stimuleert de patiënt voldoende (een half uur per dag en 
bij overgewicht een uur per dag) te bewegen en te werken aan conditieverbetering. Het 
streven is om minstens 2,5 uur per week matig-intensief te bewegen. Ook zonder 
gewichtsverlies heeft dit een gunstig effect op de glycemische instelling en op (sterfte aan) 
hart- en vaatziekten. Een kleine toename van lichamelijke activiteit is al gunstig. De 
huisarts adviseert een lichamelijk actieve levensstijl die aansluit op de mogelijkheden, 
motivatie en dagelijkse routine van de patiënt. Voor de meeste patiënten met overgewicht 
en voor veel ouderen zal stevig wandelen, fietsen of zwemmen het gemakkelijkst haalbaar 
zijn. 

 De huisarts adviseert patiënten met overgewicht om af te vallen. Bij patiënten met een BMI 
>25 kg/m2 leidt 5 tot 10% gewichtsverlies tot lagere glucosewaarden, een betere 
vetstofwisseling en een lagere bloeddruk. Gewichtsverlies van deze omvang is tevens een 
realistische doelstelling. Bij nieuw ontdekte diabetes kan de huisarts met alleen 
energierestrictie bij 10 tot 20% van de patiënten een adequate glucoseregulering bereiken. 

 Gezonde voeding. De basis van het dieetadvies bij patiënten met DM2 is een 
voedingsadvies, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding. Dit betekent vooral minder 
gebruik van verzadigd vet en meer onverzadigd vet en vezelrijke koolhydraten (vooral in 
groente en fruit) en matiging met alcoholconsumptie tot maximaal 2 eenheden per dag. 
Gebruik van (extra) omega-3-vetzuren, vitamine D, vitamine E, zink, vanadium, chroom of 
kaneel wordt niet aangeraden.  
De huisarts verwijst de patiënt voor advies en begeleiding naar een diëtist. De diëtist werkt 
samen met de patiënt de doelstellingen verder uit. Aandachtspunten zijn: afvallen door het 
samenstellen van haalbare calorierestrictie, het inpassen van gezonde voeding in de 
individuele situatie van patiënt. Bij patiënten die insuline gebruiken is er speciale aandacht 
nodig voor afstemming insuline, koolhydraatinname en koolhydraatverbranding (fysieke 
activiteit). Soms is het zinvol een patiënt naar een psycholoog te sturen om het eetgedrag 
in gunstige zin te beïnvloeden. 

 Influenzavaccinatie. Influenzavaccinatie wordt geadviseerd (zie de NHG-Standaard 
Influenza en influenzavaccinatie. Influenzavaccinatie van diabetespatiënten leidt tot een 
forse vermindering van complicaties (pneumonie, exacerbatie COPD, myocardinfarct, acute 
glycemische ontregeling, hartfalen) en daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames en 
ook tot verlaging van mortaliteit. 

 De huisarts informeert de diabetespatiënt dat er in beginsel geen beletsel bestaat voor 
verkeersdeelname en het uitoefenen van een beroep. 
 

Streefwaarden bloedglucose 
Om een goede glycemische instelling te bereiken, bepaalt de huisarts het beleid aan de hand van 
bij voorkeur nuchtere glucosewaarden. Bepaling van het HbA1c heeft vooral zin om te controleren 
of de beoogde glycemische instelling is behaald of om te beoordelen of een nieuwe stap in het 
beleid is geïndiceerd, zoals een nieuw oraal geneesmiddel of behandeling met insuline.  
Het HbA1c geeft informatie over de instelling van de patiënt in de voorafgaande acht tot twaalf 
weken. Een kortdurende hoge glucosewaarde met een snelle correctie heeft minder impact op het 
HbA1c dan een chronisch verhoogd bloedglucose met minder hoge pieken.  
Een hoge nuchtere glucosewaarde bij een goed HbA1c kan worden beschouwd als een momentane 
uitschieter of als beginnende ontregeling, maar sommige patiënten hebben consistent een relatief 
hoge nuchtere glucosewaarde terwijl het HbA1c goed is. Ondanks het feit dat bij patiënten die geen 
insuline gebruiken er doorgaans een redelijke correlatie bestaat tussen het HbA1c en de nuchtere 
glucosewaarde, hoeft een hoge nuchtere glucosewaarde niet altijd direct tot intensivering van de 
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behandeling te leiden. Blijkt bij de volgende nuchtere glucosemeting deze waarde opnieuw te hoog, 
dan wordt het HbA1c bepaald.  
Een goede nuchtere glucosewaarde bij een hoog HbA1c duidt erop dat de patiënt mogelijk minder 
goed is gereguleerd dan de nuchtere waarde suggereert. 
De streefwaarden voor het bloedglucosegehalte zijn vermeld in onderstaande tabel. 

Streefwaarden glycemische parameters  

 Veneus plasma 

Nuchtere glucose (mmol/l) 4,5-8  

Glucose 2 uur postprandiaal (mmol/l) < 9 
 
De streefwaarde van het HbA1c wordt individueel bepaald en loopt voor verschillende categorieën 
diabetespatiënten uiteen. De leeftijd van de patiënt, de intensiteit van de diabetesbehandeling en 
de diabetesduur zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de HbA1c-streefwaarde. 
Verder zijn de aanwezigheid van comorbiditeiten en complicaties en de ernst daarvan van belang, 
alsook de wens van de patiënt met het oog op de haalbaarheid. 
 
Het algoritme hieronder kan worden gebruikt als hulpmiddel om in samenspraak met de patiënt de 
HbA1c-streefwaarde vast te stellen én om te bepalen wanneer de therapie moet worden 
aangepast. 

Algoritme voor het bepalen van de HbA1c-streefwaarde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nee 

 
 
 
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een verkorte levensverwachting met DM2 is het 
belangrijkste doel van de glycemische regulering het voorkómen van symptomatische hypo- of 
hyperglycemie. Er is geen bewijs dat intensieve glycemische behandeling bij kwetsbare ouderen 
met DM2 zinvol is. Bovendien verhoogt dit het risico op hypoglycemie. 
 
4.2 Medicamenteuze behandeling   
Als het met voorlichting, educatie, aanpassing van de voeding en stimuleren van lichamelijke 
activiteiten niet lukt de streefwaarden voor de bloedglucosewaarde te bereiken, wordt gestart met 
orale medicatie die wordt getitreerd op basis van de nuchtere glucosewaarde. Bij een nuchtere 
glucosewaarde van >10 mmol/l, is het vrijwel nooit mogelijk om met alleen niet-medicamenteuze 
adviezen binnen 3 maanden de bloedglucose goed te reguleren. 
Hieruit volgt deze vuistregel voor de eerste stap van de medicamenteuze behandeling op basis van 
de nuchtere glucosewaarde (flowchart 4)  
Als bij de diagnosestelling hoge glucosewaarden én hyperglycemische klachten bestaan, dan moet 
de patiënt tweemaal per week gezien worden en zorgvuldig worden gemonitord (dehydratie, 
polyurie, respons op ingestelde behandeling). Afhankelijk van de bereikte behandeleffecten moet 
de medicatie frequent worden opgehoogd en mogelijk moet insulinebehandeling snel worden 
gestart. Andere typen diabetes (type-1-diabetes, LADA) moeten worden overwogen. 
 
 
 

Diabetesduur < 10 jaar 

≤ 64 mmol/mol 
 

≤ 53 mmol/mol 
 

≤ 58 mmol/mol 
 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Leeftijd < 70 jaar  

Alleen leefstijladvisering 
OF metformine monotherapie 

 

≤ 53 mmol/mol 
 

Ja 
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Nuchtere 
bloedglucose 

Behandeling 

< 10 mmol/l Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 
 

10-15 mmol/l Metformine + leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 
 

15-20* mmol/l 
Metformine + leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 
Of: 
Insuline + Metformine + leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

> 20* mmol/l Insuline + Metformine + leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 
 

*Bij een bloedglucose van 15-20 mmol/l moet de huisarts, eventueel na overleg met de kaderarts 
of een internist, besluiten welke behandeling gestart wordt (dus met of zonder insuline). Deze 
beslissing neemt de huisarts met inachtneming van comorbiditeiten en aanwezigheid van 
hyperglycemische klachten.  
Bij een bloedglucosewaarde >20 en BMI <25 moet de patiënt direct beginnen met insulinetherapie. 
Bij verdenking LADA of progressieve hyperglycemische klachten en dehydratie volgt verwijzing 
naar internist.  
 
Strikte glucoseregulatie  
De UKPDS, de United Kingdom Prospective Diabetes Study, een studie betreffende DM2 met een 
follow-up gedurende 10 jaar heeft aangetoond dat 1% HbA1c daling resulteert in een 30% 
risicoreductie betreffende micro-angiopathie en 20% risicoreductie in macro-angiopathie.  
Om strikte diabetesregulatie te bereiken zijn vaak meerdere orale antidiabetica noodzakelijk en 
steeds vaker ook insulinetherapie, al dan niet in combinatie met orale medicatie. 
Uit latere studies is gebleken dat hele strikte bloedglucose regulatie vooral de eerste tien jaar van 
de ziekte van groot belang is. In de loop van de ziekte neemt het belang van al te strikte 
bloedglucose regulatie af. Bij SU-preparaten en insuline is een HbA1c onder de 48 mmol/l niet 
wenselijk.(ACCORD Trial). Strenger instellen als de huidige streefwaarden geeft geen extra 
gezondheidswinst (ADDITION trial). Bij personen met hart- en vaatziekten of boven de 75 jaar 
moet het HbA1c niet onder de 58 mmol/l komen om oversterfte door de behandeling zelf te 
voorkomen. Hypoglycemie op oudere leeftijd geeft veel meer cardiovasculaire complicaties. Lager 
is niet altijd beter. Voor streefwaarden bij ouderen zie hoofdstuk 8.1 van dit protocol.  
 
De beschikbare (groepen) bloedglucoseverlagende middelen (exclusief insulines) zijn metformine, 
sulfonylureumderivaten, repaglinide, acarbose, dipeptidylpeptidase-4-remmers, ‘glucagon-like’ 
peptide-1-receptoragonistenen pioglitazon. De kenmerken van deze middelen worden samengevat 
in de onderstaande tabel.  
Bij patiënten die vanaf de diagnose metformine gebruiken is een verlaging van de mortaliteit en 
van macrovasculaire en diabetesgerelateerde eindpunten aangetoond. Dit middel heeft behalve een 
bloedglucose verlagend effect ook een eigen vaatwand beschermend effect en is dus de hoeksteen 
van de behandeling van DM2.  
Voor het reguleren van goede bloedglucose spiegels zal meestal een combinatie van middelen 
nodig zijn. Daarom is metformine het orale bloedglucoseverlagende middel van eerste keuze.  
Van sulfonylureumderivaten is aangetoond dat ze het optreden van microvasculaire complicaties 
verminderen. Gliclazide is geassocieerd met een lager risico op cardiovasculaire mortaliteit en 
sterfte door alle oorzaken dan de overige sulfonylureumderivaten. Ook is voor gliclazide geen 
dosisaanpassing nodig bij verslechterende nierfunctie en is het risico op hypoglycemieën laag. 
Daarom heeft gliclazide als tweede stap in de behandeling de voorkeur. Bij patiënten die al een 
ander sulfonylureumderivaat gebruiken en een goede glycemische regulering hebben wordt dit 
sulfonylureumderivaat gecontinueerd. 
Van de overige middelen ontbreekt direct bewijs voor effectiviteit op (diabetesgerelateerde) 
mortaliteit en morbiditeit. 
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Bloedglucose verlagende middelen (exclusief insulines) 

Medicament Eigenschappen Effectiviteit Bijwerkingen Contra-
indicaties 

Effecten op 
morbiditeit en 
mortaliteit 

Metformine Remt gluconeogenese in 
de lever en verbetert de 
insulinegevoeligheid; 
geeft lichte daling van 
LDL-cholesterol en totale 
cholesterol. 

HbA1c-
verlaging van 
11 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Geen gewichtstoename, 
geen hypoglycemie,  
5% verdraagt het 
middel niet, 15-20% 
verdraagt maximale 
dosering niet vanwege 
gastro-intestinale 
bijwerkingen, geen 
verhoogd risico op 
melkzuuracidose bij 
rekening houden met 
contra-indicaties 
staken bij braken, 
diarree en/of dreigende 
dehydratie.  

Nier- of 
leverfunctiestoorn
is, hypoxie bij 
hart- en 
vaatziekten, 
slechte voedings-
toestand, fors 
alcoholgebruik, 
röntgencontrast-
vloeistof i.v. 

Verlaging van 
mortaliteit en 
macrovasculaire en 
diabetesgerelateerde 
morbiditeit bij nieuw 
gediagnosticeerde 
type-2-
diabetespatiënten. 

Sulfonylureum-
derivaten 

Bevorderen afgifte van 
insuline uit de bètacellen 
waardoor de 
glucosewaarde daalt en de 
glucosetoxiciteit 
vermindert; gliclazide 
heeft selectieve werking 
op bètacel. 

HbA1c-
verlaging van 
11 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Gewichtstoename (ca. 2 
kg t.o.v. metformine), 
Hypoglycemie. 
 

Ernstige nier-of 
leverfunctie-
stoornis, geen 
dosisreductie voor 
gliclazide bij 
gestoorde nier-
functie met 
eGFR>10 
ml/min/1,73 m2. 

Vermindering van 
microvasculaire 
complicaties; 
verlaging van 
mortaliteit is niet 
aangetoond. 

Repaglinide Stimuleert de afgifte van 
insuline door de 
bètacellen; werkingsduur 
gedurende de maaltijd; 
kan worden gegeven bij 
nierfunctiestoornis. 

HbA1c-
verlaging van 
11 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Gewichtstoename, 
Hypoglycemie. 
 

Ernstige 
leverfunctie-
stoornis. 
 

Geen direct bewijs 
voor effectiviteit op 
(diabetesgerelateerde
) mortaliteit en 
morbiditeit. 

Acarbose Vertraagt de afbraak in de 
darm van di-, oligo- en 
polysacchariden tot 
monosacchariden. 

HbA1c-
verlaging van 
8-9 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Geen gewichtstoename, 
gastro-intestinale 
klachten, m.n. 
flatulentie (minder bij 
titreren). 

 Geen direct bewijs 
voor effectiviteit op 
(diabetesgerelateerde
) mortaliteit en 
morbiditeit. 

Dipeptidyl- 
peptidase-4-  
remmers 

Remmen afbraak van 
incretine-hormonen door 
het enzym DPP-4 
waardoor plasma-
concentraties van GLP-1 
en GIP stijgen; hierdoor 
verhoging van 
insulinesecretie en 
remming van glucagon-
afgifte op glucose-
afhankelijke wijze. 

HbA1c-
verlaging van 
7-9 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Gewichtstoename t.o.v. 
placebo van circa 0,7 
kg. 

Leverfunctie-
stoornis, ernstig 
hartfalen 
(vildagliptine, 
saxagliptine). 

Geen direct bewijs 
voor effectiviteit op 
(diabetesgerelateerde
) mortaliteit en 
morbiditeit. 
 

Glucagon-like 
peptide-1 
receptor 
agonisten 

Stimuleren na injectie 
insulinesecretie en 
remmen glucagonafgifte 
op glucose-afhankelijke 
basis. 

HbA1c-
verlaging van 
11 mmol/mol  
t.o.v. placebo. 

Gewichtsafname t.o.v. 
placebo 0,7-2,5 kg; 
gewichtsverschil t.o.v. 
insuline 3,3-6,0 kg, 
misselijkheid, 
acute pancreatitis, 
langetermijnveiligheid 
onbekend. 

 Geen direct bewijs 
voor effectiviteit op 
(diabetesgerelateerde
) mortaliteit en 
morbiditeit. 
 

Pioglitazon Verbetert de 
insulinegevoeligheid door 
activatie van de kern-
receptor peroxisomal-
proliferatoractivated 
gamma (PPARgamma); 
verlaagt triglyceriden- en 
vetzuurplasmawaarden. 

HbA1c-
verlaging van 
9-11 mmol/mol 
t.o.v. placebo. 

Gewichtstoename, 
oedeem, verhoogd risico 
op hart-falen,verhoogd 
fractuur-risico, verhoogd 
risico op blaaskanker. 

(Verhoogd risico 
op) hartfalen, 
(vermoeden van) 
lever-
aandoeningen. 

Geen eenduidig 
bewijs voor 
effectiviteit op 
(diabetes-
gerelateerde) 
mortaliteit en 
morbiditeit. 
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In deze tabel zijn de Sodium-glucose co-transporter-2- (SGLT-2-)remmers niet vermeld. Deze 
middelen worden vooralsnog niet aanbevolen. 
Duotherapie is circa 11 mmol/mol effectiever in verlaging van het HbA1c dan monotherapie. 
Bij de medicamenteuze behandeling moet een doelmatige inzet van middelen altijd voor ogen 
worden gehouden. Om optimaal gebruik te maken van de middelen moet zoveel mogelijk 
aangesloten worden bij de doelmatigheidsrichtlijnen die door de regionale zorgverzekeraars zijn 
opgesteld.  
 
Als de behandeling in de eerste lijn wordt ingezet dan kan de huisarts het schema uit 4.1 
toepassen (flowchart 5). 
 

4.3 Bloedglucose verlagende medicatie 
Bij bloedglucose verlagende medicatie geldt een eenvoudig stappenplan. Metformine is het middel 
van eerste keus gevolgd door gliclazide. Mochten er bijwerkingen of intoleranties zijn voor 
gliclazide kan men tolbutamide nemen. De derde stap is insulinetherapie (zie tabel Stappenplan 
bloedglucoseverlagende middelen). Als het vanwege contra-indicaties of bijwerkingen niet mogelijk 
is dit stappenplan te volgen, kan worden uitgeweken naar de andere middelen buiten deze drie 
stappen. Dat is dus eigenlijk stap 4.  

Stappenplan bloedglucoseverlagende middelen 

Stap 1  Start met metformine. 
 

Stap 2 Voeg een sulfonylureumderivaat aan metformine toe.* 

 
Stap 3 Voeg NPH-insuline eenmaal daags toe aan orale bloedglucoseverlagende middelen.† 
* Van de sulfonylureumderivaten gaat de voorkeur uit naar gliclazide. 
† Bij nachtelijke hypoglycemieën kan worden overgestapt op een langwerkend analoog. Zie 
Behandeling met insuline. 
 
Bij het maken van een keuze zijn de volgende factoren van belang: de mate van HbA1c-daling, het 
risico op hypoglycemieën, eventuele gewichtstoename, veiligheid op langere termijn en het 
kostenaspect.  
 
Beknopte weergave kenmerken overige middelen 
 
 HbA1c-daling 

t.o.v. placebo 
Kans op 
hypoglyce
- 
mieën 

Effect op gewicht Lange 
termijn 
veiligheid 

Kosten 

Repaglinide 11 mmol/mol Gering Duidelijke toename Goed Goedkoop 
Acarbose 8-9 mmol/mol Geen Geen Goed Goedkoop 
DPP-4-
remmers 

7-9 mmol/mol Geen Geringe toename Onbekend Duur 

GLP-1-
analogen 

11 mmol/mol Geen Afname Onbekend Duur 

Pioglitazon 9-11 mmol/mol Geen Duidelijke toename niet 
gegarande
erd 

Goedkoop 

 
Ter discussie  
In 2012 is door de EASD en de ADA een statement aangenomen* dat het stappenplan zoals 
beschreven in de NHG of de NICE richtlijnen, geheel los laat.  
In dit statement zijn leefstijl en Metformine de eerste vaste stappen. Daarna zijn alle mogelijke 
combinaties en volgordes mogelijk afhankelijk van de wensen en het profiel van de patiënt. Hoewel 
dit wel laat zien hoe flexibel en patiëntgericht er gewerkt kan worden, lijkt dit ons voor de 
Nederlandse situatie niet direct eenvoudig toepasbaar en wenselijk.   
*Management of hyperglycemida in type 2 diabites; a patient-centered approach. Positison statement  of the 
ADA and the EASD. Diabetologica 2012 ;55  pag 2512 -2534 
 
Indicatie voor starten orale bloedglucose verlagende medicatie  
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 Glucose nuchter >7mmol/l, na de eerste periode van drie maanden met 
leefstijlaanpassing, waarbij ook gekeken wordt naar postprandiale waarden (goed <9 
mmol/l). 

 Bij twijfel wordt de HbA1c waarde nogmaals bepaald. 
 
Streefwaarden glycemische parameters 
Bloedglucose in mmol/l Goed 

Nuchter 
 

4,5-8 

Voor de maaltijd 
 

4,5-8 

1,5 tot 2 uur na de maaltijd 
 

<9 

Voor het slapen 8-9 
 

 
Streefwaarden HbA1c waarden 
Een waarde lager dan 53 mmol/mol hoeft bij patiënten op farmacotherapie niet te worden 
nagestreefd, omdat het nut daarvan niet is aangetoond. Bij insuline of SU- therapie bleek het 
nastreven van een waarde van 46 mmol/mol zelfs gerelateerd aan een hogere mortaliteit. 
De eerste tien jaar na het stellen van de diagnose DM2 is een scherpe instelling van de 
bloedglucose waarde van groot belang. Bij langer bestaande diabetes blijkt dit minder bij te dragen 
aan de risicoreductie. Dan zijn met name de andere metabole parameters (bloeddruk en 
cholesterol) van belang. 
Op oudere leeftijd is de bijdrage van een scherpe regulering van de bloedglucose minder en het 
risico van hypoglycemieën op met name hartinfarcten en overlijden hoger. Daarom zijn de 
streefwaarden op oudere leeftijd anders gedefinieerd (zie ook de algoritme van de Hb1Ac 
streefwaarden). 
 
Ter discussie  
In de eerder genoemde ‘Position Statement’ van de ADA en EASD* worden vaste streefwaarden 
geheel los gelaten. De streefwaarde wordt afhankelijk gemaakt van een aantal factoren die 
allemaal meegenomen worden om een individuele streefwaarde voor de patiënt te zoeken. Men 
kan stringent instellen als: 
 de patiënt de juiste attitude heeft 
 een hypo weinig risico geeft 
 de ziekte net begonnen is 
 er een lange levensverwachting is 
 er geen ernstige comorbiditeiten zijn 
 er geen vasculaire complicaties zijn 
 en er voldoende steun en middelen in de omgeving zijn.  
Bij ontbreken van één of meerdere factoren moet de huisarts minder stringent instellen en hogere 
waardes accepteren.   
Dit schema laat wel heel duidelijk zien wat van belang is bij al dan niet scherp instellen. Voor de 
dagelijkse praktijk geeft een leeftijds- en ziekteduur gerelateerde streefwaarde van de NHG  al een 
mooie benadering. Maar er kan zeker gemotiveerd vanaf geweken worden.    
*Management of hyperglycemida in type 2 diabites; a patient-centered approach. Positison statement  of the 
ADA and the EASD. Diabetologica 2012 ;55  pag 2512 -2534 
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4.4 Doseringen medicatie  
 
Ter discussie 
In de NHG richtlijn staat dat Metformine pas moet worden toegepast nadat met leefstijl de glucose 
regulatie niet binnen de streefwaarde valt. Er zijn artsen die dit middel altijd al bij de diagnose 
DM2 voorschrijven met als argument dat dit middel een vaatwand beschermend effect heeft en 
geen verhoogde kans op hypoglycemie. Hoewel de statistische onderbouwing hiervoor nog niet 
breed gedocumenteerd is, valt hiervoor op theoretische grond iets te zeggen bij de aanwezigheid 
van veel cardiovasculaire risicofactoren. Bewijs voor directe onderbouwing is echter nog niet 
geleverd zodat dit geen gangbaar beleid kan zijn. Er is niet aangetoond dat bij deze groep het 
vaatbeschermend effect leidt tot minder complicaties. Doe je er verkeerd aan?  
 
Doseringen orale bloedglucose verlagende middelen (flowcharts 7 en 8) 
 

 
Stofnaam 

 

 
Sterkte 

 
Min-max 
dagdosis 

 

 
Gebruiksadvies 

 
Ophogen 

 

Medicatiegroep: Biguanide 
Metformine 500/850/1000 

mg 
500-2000 
mg* 

1-3dd tijdens of na 
de maaltijd. 
Startdosis 500 mg 
 
 

Stap 2:  
500-0-500 
Stap 3:  
500-500-500 óf: 
850-850 
Stap 4:  
1000-1000 

Medicatiegroep: SU-derivaten 
Gliclazide 

 
30 mg 30 – 120 mg 1dd bij het ontbijt 

Startdosis 30 mg 
Stap 2: 60-0-0 
Stap 3: 90-0-0 
Stap 4: 120-0-0 

Gliclazide 
 

80 mg 80-240 mg innemen kort vóór of 
tijdens de 
maaltijden 
Startdosis 80 mg bij 
ontbijt.  

Stap 2: 
80-0-80 
Stap 3: 
80-80-80 

Tolbutamide 
 

500/1000 mg 500-2000 mg 1-2dd kort vóór of 
tijdens ontbijt en 
avondeten. 
Startdosis 500 mg 

Stap 2: 
500-0-500 
Stap 3:  
1000-0-500 
Stap 4: 
1000-0-1000 

Glimepiride 1/2/3/4 mg 1-6 mg 1dd kort vóór of 
tijdens ontbijt 
Startdosis 1 mg 
 

Stap 2: 2-0-0 
Stap 3: 3-0-0 
Stap 4: 4-0-0 
Stap 5: 5-0-0 
Stap 6: 6-0-0 

Medicatiegroep: Meglitinide 
Repaglinide 0.5/1/2 mg 3 x 0,5 mg 

tot 
16 mg / dag 

3dd vlak vóór de 
maaltijd 

Stap 2: 3x 1 mg 
Stap 3: 3x 2 mg 
Stap 4: 3x 3 mg 
Stap 5: 3x 4 mg 

Medicatiegroep: TZD 
Pioglitazon 30 mg 15-45 mg 1dd 

Startdosis 15 mg 
Stap 2: 30 mg 
Stap 3: 45 mg 

 Medicatie 
groep  

Acarbose    

Acarbose  50/100 mg  100-300 mg  Startdosis 3 x 50 mg Stap 2; 3 x 100 
mg  

Medicatiegroep: DPP4-remmers 
Sitagliptin 

 
100 mg  1dd 100 mg  

Vildagliptin 50 mg, 100 mg  1dd 100 mg, naast  
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SU derivaat 1dd 
50mg 

Saxagliptine  2,5/ 5 mg  5 mg  1dd 5 mg  
Bij nierfunctie 
stoornissen halve 
dosering  

 

Linagliptine  5 mg  5 mg  1 dd 5 mg  
Kan bij nierfunctie 
stoornissen, niet 
renaal geklaard.  

 

Medicatiegroep: GLP1-analogen 
Exenatide  

kortwerkend 
 
 

5 ug/10mcg 10-20 mcg 2dd 1 injectie 
subcutaan 
Een uur voor de 
maaltijd.  

Stap1: 2dd 5 
mcg 
Na maand evt. 
Stap2: 2dd 
10mcg 

Exenatide  
langwerkend 

 

2 mcg 2 mcg Eens per week (vaste 
dag)  
1 injectie subcutaan 

 

Liraglutide 
 

0,6 mg/ml 0,6-1,8mg 1 dd subcutaan  
Vast  tijdstip 

Stap1: 1dd 
0,6mg 
Stap2: 1dd 
1,2mg 
Stap3: 1dd 
1,8mg 

 SGL-2   
remmers  

   

Dapaglifozine  10 mg  5-10 mg  1x 10 mg   
 
Met name bij Metformine met een lage dosering starten en deze voorzichtig ophogen ter 
voorkoming van gastro-intestinale bijwerkingen.  
 
*Ter discussie 
Bij een patiënt met een BMI >35 valt het te overwegen middels trial and error de dosis te 
verhogen tot 3000 mg om te beoordelen of dit iets toevoegt. 
 
Start bij alle middelen met een lage dosering en verhoog de dosering elke 2-4 weken, bij TZD 
preparaat elke 4-6 weken. 
 
Ter discussie  
Gliclazide bestaat zowel in 30 als 80 mg. De 30 mg heeft een betere kinetiek dan de 80 mg en is 
even werkzaam! Beiden geven weinig hypo ’s. Bij kwetsbare ouderen zou je eventueel patiënten 
hierop kunnen overzetten. Tolbutamide is bij kwetsbare ouderen een goede tweede keus.  
 
Ter discussie 
Acarbose geeft vaak gastro-intestinale bijwerkingen en wordt daarom in Nederland zeer weinig 
toegepast. Dat is niet helemaal terecht want in een dosering van 3 dd 50 mg voor de maaltijd is de 
kans op geen bijwerkingen groter dan de kans op bijwerkingen en het kan een gerichte 
behandeling zijn op de postprandriale pieken. 
 
SGLT2 remmer 
Dapagliflozine is op dit moment de enige geregistreerde SGLT-2 remmer. Dit geneesmiddel remt 
de werking van SGLT2 waardoor de glucose in de urine achterblijft en uitgeplast wordt. Zo wordt 
een deel van de glucose die met de voeding binnenkomt, weer uitgeplast in de urine. 
Bij mensen met een erg slechte nierfunctie wordt er weinig voor-urine gemaakt en kan er ook 
weinig glucose met de urine worden uitgeplast. 
Het middel is nog maar kort op de markt. Daardoor hebben we nog geen goed zicht op de 
bijwerkingen. Wel lijkt het dat mensen tijdens de behandeling met Dapagliflozine relatief vaak (10-
15%) infecties aan de geslachtsdelen krijgen. Mogelijk omdat de glucose in de urine een goede 
voedingsbodem voor bacteriën is. 
Uit de onderzoeken die gedaan zijn, blijkt een afname van de HbA1c van 0,5-0,8% ofwel in de 
huidige eenheden 5,5-9 mmol/mol. Dat is bescheiden. Alles beneden 0,3% = 4-5 mmol/mol wordt 
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zelfs als klinisch onbelangrijk beschouwd. Dapagliflozine is daarmee minder effectief dan 
bijvoorbeeld Metformine. 
 
Alle onderzoeken hadden een beperkte follow-up (24 tot 104 weken). We zullen meer ervaring 
nodig hebben en patiënten langer met dit middel moeten behandelen voordat we weten wat de 
voor- en nadelen zijn. Met name weten we nog niets over de veiligheid op lange termijn en over de 
mate waarin dit middel ook diabetescomplicaties kan voorkomen 
Dapagliflozine is een middel met een werkingsmechanisme dat niet lijkt op één van de andere 
diabetesmedicijnen. In die zin is het uniek. Het is echter matig werkzaam wat betreft de verlaging 
van het HbA1c gehalte en de vermindering in het gewicht is zeer beperkt. 
Het middel wordt geplaatst in de restgroep van middelen waar geen harde eindpunten bekend zijn 
of informatie over veiligheid op lange termijn. In deze groep zitten ook de DPP-4 remmers en de 
GLP1 analogen. Deze groep wordt in de standaard pas geadviseerd als Metformine, Gliclazide en 
Insuline niet kunnen worden toegepast i.v.m. bijwerkingen en/of contra-indicaties.  
Dapaglifloxine wordt in Nederland op dit moment alleen vergoed in combinatie met Metformine. 
  
4.5 Aandachtspunten bloedglucoseverlagende middelen 
 

 
Medicatie 

 

 
Contra-indicaties 

 
Bijwerkingen 

Metformine Relatief bij kreatinineklaring <60 
Max 1000 mg dd 
Kreatinine klaring <45 
Max 500 mg dd. 
Absoluut bij kreatinineklaring <30 
Leverinsufficiëntie 
Hypoxie bij HVZ, COPD, slechte 
voedingstoestand 
Fors alcoholgebruik 
 

25-30% gastro-intestinale 
klachten. 
Cave: bij genoemde contra-
indicaties 
Melkzuuracidose 
Stoppen bij overgeven en 
ernstige diarree. 
Indien Metformine langer dan 
vier jaar wordt gegeven is er 
een toename van het risico op 
een vitamine B12 deficiëntie, 
Of deze spiegel moet worden 
bepaald is een grijs gebied, 
maar zeker wel bij een 
macrocytaire anaemie  

Repaglinide2 Leverfunctiestoornis (ALAT >2.5 x 
referentiewaarde) 
 

Zelden: hypoglycemie of 
gastro-intestinale klachten 

SU-derivaat Overgevoeligheid voor SU-
derivaten en verwante stoffen 
(sulfonamiden en 
thaizidediuretica) 
Relatief bij kreatinineklaring <60 
Absoluut bij kreatinineklaring < 30 
 

Hypoglycemie 
Gewichtstoename 
Huidreacties 
Maagdarmklachten 
Alcohol-flushes 
 

Thiazolidinedionen (TZD) 
 

Hartfalen 
Leverfunctiestoornis (ALAT >2.5 x 
referentiewaarde) 
Behandeling met insuline 
Blaascarcinoom in voorgeschiedenis 
Osteoporose 
 

Vochtretentie (cave gebruik 
NSAID’s) soms resulterend in 
hartfalen 
Gewichtstoename (4 kg) 
Toegenomen risico op 
blaascarcinoom en osteoporose 

GLP-1 analoog 
receptor agonisten 

Lever- en nierfunctie stoornissen. 
Vergoeding alleen als: 

 BMI>35 (of=) 
 Onvoldoende instelling met 

SU/Metformine 
 Eerste recept door 

Gastro-intestinale klachten 
m.n. tijdens instelfase.  
 
  

 

                                                
 
 
2 Repaglinide kan wel bij nierfunctiestoornissen worden gegeven. 
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internist. 
 

DPP4-remmers: 
  

Lever- en nierfunctie stoornissen. 
Hartfalen. Niet geadviseerd bij 
gelijktijdig gebruik van een TZD. 
Vergoeding alleen als tweede 
middel naast Metformine óf een 
SU-derivaat. 
 

Misselijkheid, buikpijn, 
moeheid, iets vaker bovenste 
luchtweg infecties. 
In combinatie met Metformine: 
tremor, hoofdpijn, 
duizeligheid. 
In combinatie SU: hypo’s. 
 

Acarbose Niet bij Collitis of aandoening van 
de dikke darm  
Niet bij ernstige leven en 
nierfunctie stoornissen  

Zeer vaak flatulentie en 
diarree mn in de hogere 
doseringen  

SGLR-2 remmers Vergoeding alleen in combinatie 
met Metformine 
Bij ernstige leverfunctie stoornissen 
starten met halve dosering  

Meer urogenitale infecties  
Bij 10 – 15 %  

 
Ter discussie  
Bij nierfunctiestoornissen met een MDRD <30 schrijven sommige artsen toch Metformine in de 
dosering van 1 dd 250 mg voor vanwege alle voordelen van dit middel. Als dit middel tijdig gestopt 
wordt bij diarree en/of braken dan lijkt het in de praktijk geen extra risico’s op te leveren en valt 
dit te overwegen. Als er sprake is van transfusie behoefte, dan kan Metformine niet meer worden 
toegepast. 
 
Behandeling met GLP1–analogen 
Als de behandeling met orale anti-diabetische medicatie niet voldoende effect heeft, kan voor een 
groep patiënten injectietherapie met GLP-1 analogen een oplossing zijn. 
Deze medicatie zorgt voor glucosespiegel-gerelateerde insulinespiegel verhoging, verminderde 
eetlust, sneller een verzadigingsgevoel en daardoor ook een reductie in gewicht. Het nadeel van 
deze medicatie is dat het nog te kort op de markt is om gegevens te hebben over harde 
eindpunten en bijwerkingen op lange termijn. Daarom moet de patiënt voor deze medicatie, net als 
bij de DPP4 remmers, een duidelijk Informed Consent geven. De beschikbare middelen zijn 
Exenatide, twee keer per dag of één keer per week, of Liraglutide, één keer per dag (flowchart 
8).  
 
Bij deze medicatie is er geen extra risico op hypoglycemie. Daarom hoeft er bij de kwartaal- en 
jaarcontroles alleen aandacht voor spuitinstructies en inspectie van spuitplekkenplaats te vinden en 
niet uitgebreid de glucosedagcurves te worden bepaald. De overige controles zijn vergelijkbaar met 
de controles bij OAD.  
In Nederland worden deze middelen pas vergoed indien de BMI > 35 is en het eerste recept door 
de internist wordt verstrekt. Daarom is er in de regio voor gekozen om de patiënt, als deze 
behandeling gewenst is, voor instelling hierop naar de internist te verwijzen. De afspraak is dat de 
patiënt, als deze medicatie aanslaat en verdragen wordt, na een half jaar terugverwezen wordt 
naar de huisarts. Ook als medicatie niet verdragen wordt, komt de patiënt weer onder de 
behandeling van de huisarts. 
De verdere controles en eventueel aanpassingen van de dosis kunnen in de huisartspraktijk 
plaatsvinden. 
 
Voor diabetespatiënten zonder hart- en vaatziekten is er onvoldoende bewijs voor een 
standaardbehandeling met acetylsalicylzuur. Diabetespatiënten met een cardiovasculaire 
aandoening die niet op grond van comorbiditeiten (zoals atriumfibrilleren) of structurele 
hartafwijkingen in aanmerking komen voor antistolling (cumarinederivaat) krijgen eenmaal daags 
80 mg acetylsalicylzuur voorgeschreven. 
 
4.6 Behandeling insuline  
Als het niet (meer) lukt de glucosespiegels van patiënten met DM2 voldoende te reguleren met 
orale bloedglucose verlagende middelen (of met de GLP-1 analogen)- te valideren met een 
bepaling van het HbA1c percentage – is toediening van exogeen insuline noodzakelijk (flowchart 
6, 8, 9 en 10) 
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De beslissing om met insuline te starten moet in overleg met de patiënt gebeuren. Ter 
voorbereiding op het gebruik van insuline moet de patiënt eerst leren zijn eigen glucosespiegels te 
meten (zelfcontrole). Aanbevolen wordt hiermee te beginnen op het moment dat de patiënt 
maximaal met tabletten wordt behandeld. 
Insuline is de meest effectieve manier om de glucosespiegel te verlagen. In tegenstelling tot 
andere bloedglucose verlagende middelen bestaat er geen maximale dosering waarboven geen 
effect meer bestaat. Toch kent iedere behandelaar patiënten met DM2 die ondanks hoge 
doseringen insuline geen goede diabetesregulering bereiken. Het is nauwelijks te voorspellen 
hoeveel het HbA1c zal dalen bij intensivering van de insulinebehandeling. Dit betekent niet dat de 
insulinedosering steeds moet worden opgehoogd zolang de HbA1c-streefwaarde nog niet is bereikt. 
In dat geval moet dikwijls een ander insulineregime worden gevolgd. Insulinetherapie gaat 
doorgaans gepaard met een gewichtstoename van circa twee tot vier kilogram, afhankelijk van de 
insulinedosering. Met het intensiveren van de insulinetherapie (van eenmaal daags naar vier maal 
daags) neemt de kans op hypoglycemieën toe. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat zowel de start 
als intensivering van de insulinebehandeling zorgvuldig afgewogen moeten worden 
 
Bij het bepalen van de noodzaak van overgang van maximale orale medicatie naar insuline wordt 
gestreefd naar een optimale glucoseregulering, rekening houdend met factoren zoals haalbaarheid 
en comorbiditeit, met name bij ouderen. 
Soms kan tijdelijk gebruik van insuline noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij gebruik van 
corticosteroïden of tijdens een koortsende ziekte.  
 
Is eenmaal besloten om met het toedienen van insuline te beginnen, dan is een gedegen 
voorbereiding noodzakelijk.  
Insulinetherapie kan in de eerste lijn verantwoord worden toegepast, mits de hulpverleners 
specifiek deskundig zijn en goede afspraken maken over taakverdeling en samenwerking. Hierbij 
moet de continuïteit en 24-uurs bereikbaarheid van zorgverleners gegarandeerd zijn. 

 
Voor de toepassing van intensieve insulinetherapie in combinatie met zelfregulatie moet een 
behandelteam aanwezig zijn dat, naast de hierin geschoolde huisarts, bestaat uit een eveneens 
hierin geschoolde diabetesverpleegkundige of POH en een diëtist. Binnen dit team zijn een 
behandelprotocol, samenwerkingsafspraken en regelmatig overleg noodzakelijk (zie de LTA DM2). 
In de aanloopfase naar insulinegebruik neemt educatie van de patiënt opnieuw een belangrijke 
plaats in. Belangrijke aandachtspunten zijn: voeding, lichaamsbeweging, gewichtsreductie, 
therapietrouw, leren meten van de bloedglucosewaarde (zelfcontrole), maken van 
glucosedagcurven, spuitinstructie en zo nodig het bespreken van belemmeringen om met insuline 
te starten. De huisarts wijst de patiënt daarnaast op het belang van jaarlijkse controle van de 
bloedglucosemeter en regelmatige instructie over het gebruik ervan. 
Bij (mogelijk) langdurig bestaande sterk verhoogde bloedglucosewaarden (HbA1c> 85 mmol/mol) 
moet de huisarts vóór eventuele instelling op insuline op de hoogte zijn van reeds aanwezige 
retinopathie en deze zo nodig laten behandelen. 
 
 
Ter discussie 
Wat is uw denkprofiel? In Nederland start 80% van de insulinebehandelingen bij DM2  met een 
duur analoog preparaat. Bij DM1 is bewijs geleverd dat dit iets minder hypoglycemieën geeft, maar 
dit is bij DM2 (nog) niet aangetoond. Bij een beginnende DM2 is de nachtelijke gluconeogenese een 
storende factor zodat NPH voor de nacht een fysiologische aanpak van dit probleem kan zijn. Bij 
langer bestaande en moeilijk in te stellen DM2 zou een 24 uurs-werking profiel op theoretische 
gronden een voorkeur kunnen krijgen. Ook ‘s ochtends spuiten door de thuiszorg zou een praktisch 
argument zijn voor een analoog preparaat. Uit bovenstaande mag geconcludeerd worden dat naast 
profiel denken ook marketing een rol speelt in het voorschrijfbeleid. Binnen THOON geven we sterk 
de voorkeur aan profiel denken.     
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4.6.1 Zelfcontrole 
De patiënt leert zijn eigen bloedglucosewaarden te meten. 
Voor het instellen op insuline zijn bloedglucose dagcurven onmisbaar. Zelfcontrole geeft de patiënt 
inzicht in zijn ziekte. Bij voldoende inzicht en kennis van de diabetes biedt zelfcontrole de patiënt 
bovendien de mogelijkheid zijn bloedglucosewaarden direct bij te sturen. Door zelfcontrole kan de 
patiënt bepaalde signalen van het lichaam objectiveren (hypo, hyper). In uitzonderlijke situaties 
zoals: ziekte, stress, vakantie, sport, vasten en etentjes is zelfcontrole noodzakelijk om 
maatregelen te kunnen nemen. 
 
Bij de educatie wordt aandacht geschonken aan: 
 Zelfcontrole als middel voor het verkrijgen van inzicht in de glucosestofwisseling. 
 De normaalwaarden van glucoseconcentraties in het bloed. 
 Het individueel zorgplan/EPD om glucosewaarden te noteren. 
 Het belang van de bloedglucose dagcurven voor een goede instelling van de insuline. 
 Het verkrijgen van meter, teststrips, lancetten en naaldcontainers. 
 De werking van de glucosemeter. 
 De houdbaarheid en het bewaren van de glucose teststrips. 
 De juiste codering van de meter. 
 Onderhoud van de meter. 
 De verschillende bloedglucose dagcurven, dus de tijdstippen van het meten. 
 
Bloedglucose dagcurven 
 
 Nuchter Na 

ontbijt* 
Voor 
lunch 

Na 
lunch* 

Voor 
avond-

eten 

Na 
avond-
eten* 

Voor 
slapen 
gaan 

4-punts X  X  X  X 

5-punts X X  X  X X 

7-punts X X X X X X X 
*1½ -2 uur na de maaltijd 
 
4.6.2 Het gebruik van insuline 
De huisarts moet de patiënt achtergrondinformatie geven over insuline en de werking hiervan. 
Insuline kan één- of meermaal daags worden toegediend, al of niet in combinatie met orale 
bloedglucoseverlagende middelen. Aanbevolen wordt te starten met het schema eenmaal daags 
NPH-insuline toegevoegd aan orale bloedglucoseverlagende middelen, zie eventueel ook 
www.diep.info. 
 
Onderwerpen die aan de orde moeten komen zijn: 
 De glucosestofwisseling; 
 De werking van insuline; 
 De werkingsduur van de gebruikte insulines; 
 Het belang van de juiste injectietechniek; 
 De hygiëne; 
 Hoe werkt de pen; 
 Welke naald te gebruiken; 
 Kennis van de juiste spuitplaatsen; 
 Het belang van het afwisselen van spuitplaatsen; 
 De invloed van keuze spuitplaatsen op de opnamesnelheid van insuline; 
 Het tijdstip van injecteren; 
 Het belang van goede verdeling van goede voeding; 
 Effect van alcohol consumptie op de glucosehuishouding 
 De invloed van lichamelijke activiteit op de glucosehuishouding; 
 Wat doet ziekte en stress met de glucosehuishouding; 
 Bewaren en houdbaarheid van insuline. 
 

http://www.diep.info.
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Insulineregime en startdosering 
Laat twee curven (4- of 7-punts) bepalen en bepaal op basis van de uitkomsten met welke insuline 
de patiënt gaat beginnen. 
 
Starten met insuline  
Insuline kan één- of meermaal daags worden toegediend, al of niet in combinatie met orale 
bloedglucoseverlagende middelen. Aanbevolen wordt te starten met het schema eenmaal daags 
insuline toegevoegd aan orale bloedglucoseverlagende middelen. Voeg een avonddosering 
middellangwerkende NPH-insuline toe. Bij ongeveer driekwart van de patiënten lukt het om een 
bevredigende glycemische regulatie te bereiken met een eenmaal daags insulineregime. De 
instelling op eenmaal daags insuline gebeurt met behulp van de nuchtere glucoseconcentratie. 
Dagcurven zijn alleen nodig bij een discrepantie tussen de nuchtere waarde en het HbA1c. Als een 
goede en/of stabiele nuchtere glucosewaarde is bereikt, bepaalt de huisarts ter controle hiervan 
twee maanden later het HbA1c. Daarna bepaalt hij, afhankelijk van de stabiliteit van de nuchtere 
waarden, om de drie maanden de nuchtere glucosewaarde en om de drie of zes maanden het 
HbA1c. Het eenmaal daags schema is eenvoudig toe te passen en leidt tot een relatief geringe 
gewichtstoename en weinig hypoglycemieën.  
 
Ter discussie  
In het buitenland wordt insuline vaak gecombineerd met een GLP1-antogonist, omdat dit een 
stabielere instelling geeft als insuline monotherapie met minder hypoglycemie en een lagere 
insuline behoefte. In Nederland is deze combinatie nog niet geregistreerd en wordt het ook niet 
vergoed. Dit is in ons werkgebied dus nog niet toepasbaar.  
 
Notatie insulinedosering 
Het is van belang om de dosering insuline duidelijk en voor één uitleg vatbaar te verwerken in het 
HIS, bij voorkeur op de volgende wijze: 
1: afkorting van insuline 
2: notatie dosis per dagdeel 
Voorbeeld: bij 1x daags 24E Insulatard om 23:00 uur: 
IT: 0-0-0-24E  
Of bij 32E Lantus om 09:00 uur: 
La: 32E -0-0-0 
 
Ter discussie 
Bij patiënten die stabiel zijn ingesteld op één keer per dag langwerkend insuline, is het de vraag of 
naast een nuchtere glucosebepaling een dagcurve nog veel toevoegt. In de praktijk blijkt dat in de 
instelfase dagcurven van waarde zijn maar daarna meestal niet relevant zijn. Bij een duidelijke 
verandering van het HbA1c kan een dagcurve wel weer inzicht geven.  
 
Handel bij instellen op insuline als volgt: 
 continueer Metformine en eventueel het sulfonylureumderivaat; 
 start met 10E NPH-insuline tussen het avondeten en bedtijd;  
 bepaal dagelijks de nuchtere glucose en pas bij een (herhaald) verhoogde nuchtere 

bloedglucosewaarde de insulinedosering aan tot een waarde van 4,5 tot 8 mmol/l is 
bereikt.  

 
Wijzig de dosering elke 2 tot 3 dagen op basis van het volgende schema: 
 nuchtere bloedglucose > 10 mmol/l: verhoog met 4E; 
 nuchtere bloedglucose 8 tot 10 mmol/l: verhoog met 2 tot 4E; 
 nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l: continueer dezelfde dosering; 
 nuchtere bloedglucose < 4,5 mmol/l of nachtelijke hypoglycemieën: verlaag met 2 tot 

4E. 
 
Aandachtspunten 
Er is geen vaste bovengrens van het aantal eenheden insuline dat kan worden toegediend. Vanaf 
40E (50E) kan worden overwogen de dosering te splitsen en op 2 plaatsen te injecteren. 
Handel als volgt bij hypoglycemieën (bij voorkeur gedocumenteerd): 
 Probeer de oorzaak te achterhalen (gewijzigd inspannings- of eetpatroon; soms: te 

diep spuiten, lipodystrofie bij de injectieplaatsen, doseringsfouten, overmatig 
alcoholgebruik) en corrigeer deze om herhaling te voorkómen. 
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 Verlaag bij gecombineerd gebruik van insuline met een sulfonylureumderivaat 
allereerst de dosering van dit sulfonylureumderivaat. Zo nodig wordt de 
insulinedosering aangepast. Bij nachtelijke hypoglycemieën geldt als vuistregel dat de 
bloedglucose voor de nacht niet lager mag zijn dan 8 mmol/l. 

 Overweeg bij onvoldoende effect van deze maatregelen bij personen die frequent 
ernstige nachtelijke hypoglycemieën hebben, een langwerkend insulineanaloog 
(insuline glargine, insuline detemir). 

 
Ter discussie  
Bij het starten van insuline therapie geeft de combinatie met een SU preparaat meer kans op 
hypo’s wat vooral bij kwetsbare patiënten ongewenst is. Als men de SU stopt, is instellen op 
insuline minder eenvoudig. In het algemeen kan gesteld worden dat men de dosering van de SU 
medicatie het beste kan halveren bij het instellen op insuline. Mocht de BG fors verhoogd zijn is dat 
niet altijd nodig. 
 
Bij toename van insuline resistentie door snel oplopende insuline behoefte of dagdosis boven 70E 
moet aan een vitamine D deficiëntie worden gedacht en het vitamine D in het bloed worden 
bepaald.  
 
Tweemaal daags mix Insuline 
Blijft de glycemische instelling onvoldoende, dan kan de huisarts overschakelen op een tweemaal 
daags mix-insuline of op een viermaal daags schema met snel/kortwerkende insuline vóór de 
hoofdmaaltijden, gecombineerd met (middel) langwerkende insuline voor de nacht (s).  
Een tweemaal daags schema sluit goed aan bij de huidige ervaring van veel huisartsen, een 
viermaal daags schema geeft meer flexibiliteit en sluit theoretisch beter aan bij de pathofysiologie, 
omdat de patiënt met dit schema de glucosepiek na elke maaltijd opvangt. De keuze voor deze 
stappen is meer gebaseerd op de mogelijkheid tot zelfcontrole en zelftoediening van insuline, dan 
op wetenschappelijk bewijs.  
Op lokaal niveau kan de huisarts hieraan verder invulling geven. Als wordt overgeschakeld op 
twee- of viermaal daagse toediening van insuline, is een – soms aanzienlijke – gewichtstoename te 
verwachten. De huisarts of POH moet de patiënt hierop voorbereiden om demotivatie te 
voorkomen. 
 
Handel bij instellen op twee maal daags mix Insuline als volgt: 
 continueer Metformine en eventueel sulfonylureumderivaat; 
 neem 80% van de totale dagdosis insuline tijdens het eenmaal daagse regime en 

verdeel deze hoeveelheid in twee delen: geef tweederde van het aantal E vóór het 
ontbijt en eenderde van het aantal E vóór het avondeten; 

 pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l en postprandiale 
glucose <10 mmol/l. 

 
Notatie: NM30: 36E-0-26E -0  (NM= Novomix; 30= het percentage kortwerkende insuline 
in deze mix. Ander voorbeeld is Humamix25 ; HM25) 
 
Ter discussie 
Soms vinden huisartsen het wenselijk om patiënten die NPH in hoge dosering nodig hebben, twee 
keer per dag te laten spuiten. Theoretisch geeft de standaard deze ruimte, maar in de praktijk 
wordt eerder voor mix gekozen. 
 
Basaal-bolusregime 
Voor dit schema is ruime ervaring met insulinetherapie nodig. 
Als met de bovenbeschreven insulineschema’s geen goede glucoseregulatie wordt verkregen en er 
hoge postprandiale glucosewaarden blijven bestaan, wordt een basaal-bolusregime geïnitieerd. 
Snelwerkend maaltijdinsuline is bedoeld om de postprandiale glucosepieken af te vlakken. Het is 
niet altijd nodig om bij alle hoofdmaaltijden insuline te geven. Een basaal-bolusregime kan 
betekenen dat naast het (middel)langwerkende insuline voor de nacht (= basaal) bij één, twee of 
drie hoofdmaaltijden (= bolus) een snelwerkend insuline wordt gegeven. Een geleidelijke aanpak is 
om eerst alleen een snelwerkend insuline te gebruiken voor de hoogst gemeten piek na de meest 
koolhydraatrijke maaltijd, meestal de avondmaaltijd.  
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Instelfase 
Handel bij instellen op Basaal bolus regiem als volgt: 
 neem 80% van de totale dagdosis insuline en verdeel deze hoeveelheid in 3 maal 

20% kort/snelwerkende insuline vóór de maaltijden en 1 maal 40% 
(middel)langwerkende insuline voor de nacht (bij omzetting naar viermaal daags 
basaal-bolusregime); 

pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose. 
 
Stabiele fase 
Als de patiënt de streefwaarden heeft bereikt, kan met minder frequente (zelf)controles worden 
volstaan. Vaste schema’s zijn daarvoor niet te geven, de frequentie zal afhangen van de fysieke 
activiteit van de patiënt en het aantal ervaren hypoglycemieën. Ook werkgerelateerde factoren 
(bijvoorbeeld ploegendienst) kunnen hierop van invloed zijn. Ten minste eenmaal per maand wordt 
een glucosedagcurve gemaakt. Het HbA1c wordt om de drie of zes maanden bepaald. Als de 
glycemische regulatie onvoldoende blijft, is mogelijk consultatie van of verwijzing naar een 
internist geïndiceerd (zie Consultatie en verwijzing). 
 
Keuze type insuline 
Bij de keuze van het insuline preparaat moet gekeken worden naar het profiel van het type insuline 
en de aard van het probleem dat opgelost moet worden. 
Bij de noodzaak van insuline bij een oraal niet goed in te stellen diabetes patiënt is met name de 
nachtelijke productie van glucose door de lever een probleem. Het is dan heel logisch om met NPH 
voor de nacht te beginnen. Bij moeilijk in te stellen diabetes patiënten met hoge dosis insuline en 
veel hypo’s of een beroep waarbij hypo’s een extra risico vormen ligt het proberen van 
langwerkende insulines als Glargine en Detemir meer voor de hand. Het minder voorkomen van 
hypo’s door deze middelen is alleen aangetoond bij DM1.  
Notatie: Bij 4x daags insulinetherapie worden 2 soorten insulines gebruikt. Deze apart noteren. 
Voorbeeld: 42E Insulatard met 3x ultra kortwerkende insuline (bijvoorbeeld Humalog (H) of 
Novorapid (NR)) 
IT: 0-0-0-42E 
NR/H: 20E -12E -24E -0 
 
Ter discussie 
Moet de huisarts aan oudere patiënten of aan andere patiënten met meer risico’s op een 
hypoglycemie een analoge insuline (Glargine of Detemir) voorschrijven in plaats van NPH (advies 
NHG-richtlijn)? Volgens de Virenso richtlijn wel maar het bewijs hiervoor is bij DM2 (nog?) niet 
geleverd. Alleen bij DM1 zijn er evident minder nachtelijke hypoglycemiëen bij analoge insulines. 
De vraag is of dit te generaliseren is naar de DM2 patiënt. Natuurlijk doet u uw patiënt wat betreft 
het risico op hypoglycemie niet tekort als u een analoge insuline voorschrijft. De kosten zijn wel 
echter wel drie keer hoger dan de gewone NPH. Het tijdstip van injectie bij NPH is altijd voor het 
slapen, het liefst zo laat mogelijk. Het tijdstip van spuiten bij analoge insuline is nauwelijks van 
belang. Dit kan een belangrijk argument zijn om voor analoog te kiezen, helemaal als de injecties 
gegeven worden door mantelzorgers of Thuiszorg. Wat is wijsheid? Dat is aan u, in overleg met de 
patiënt. 
 
Ter discussie 
De keuze van de insulinepen heeft soms gevolgen voor de keuze van het insulinepreparaat. Het is 
van groot belang dat de patiënt een insulinepen kiest die voor hem/haar goed te hanteren is. Als 
de pen eenmaal gekozen is, dan volgt daarna de keuze voor de bijpassende insuline  
 

4.7 Controles bij stabiele patiënten  
Nadat de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld en aanvullende diagnostiek heeft 
plaatsgevonden wordt de patiënt periodiek gecontroleerd. Bij de controles besteden de huisarts 
en/of de praktijkondersteuner aandacht aan eventuele klachten, de glucoseregulering, het actuele 
cardiovasculaire risicoprofiel en het vroegtijdig onderkennen van complicaties. Bij een patiënt 
zonder klachten en met een goede glycemische regulering is een driemaandelijkse 
controlefrequentie voldoende. 
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4.7.1 Driemaandelijkse controle 
A. Anamnese 

o Welbevinden 
o Specifieke klachten 
o Micro- of macrovasculaire complicaties 
o Verschijnselen van hypoglycemie 
o Verschijnselen van hyperglycemie 
o Compliance voedingsadvies 
o Compliance medicatie 
o Beweging/sport 

 
B. Onderzoek 

o Gewicht 
o Body Mass Index (bij substantiële gewichtsverandering) 
o Buikomvang (facultatief)  
o Bloeddruk 
o Voetonderzoek op indicatie (bij doorgemaakt ulcus, standafwijking of ernstige neuropathie, 

Simms 2 of 3) ) 
 
C. Laboratoriumonderzoek (op indicatie evt. uitbreiden?)  

o Glucose nuchter 
o Indien nuchter praktisch niet haalbaar is kan eventueel de postprandiale waarde structureel 

bepaald worden van 2 uur na de lunch. 
o HbA1c (drie of zes maandelijks indien patiënten heel stabiel in gesteld zijn)  

 
D. Evaluatie 

o Conclusies uit dit consult 
 
E. Plan / behandeling 

o Gegeven voorlichting; leg vast welke voorlichting aan de patiënt is gegeven. Vermeld ook 
voorlichtingsmateriaal dat is meegegeven. 

o Bespreek persoonlijk behandelplan (I.Z.P.).  
o Verwijzing (oogarts, diëtiste, diabetesverpleegkundige, internist, podotherapeut, pedicure); 

leg vast naar wie, wanneer en om welke reden is verwezen.  
o Medicatiegebruik 

 
F. Vervolgafspraak 

o Termijn of datum: één week vooraf  bloedonderzoek en zo nodig urineonderzoek. 
 

4.7.2 Jaarcontrole 
A. Anamnese 

o Welbevinden 
o Specifieke klachten 
o Verschijnselen van hypoglycemie 
o Verschijnselen van hyperglycemie 
o Compliance voedingsadvies 
o Compliance medicatie 
o Sensibiliteitsstoornis/voeten 
o Visusklachten 
o Claudicatioklachten 
o Angineuze klachten 
o Tekenen van hartfalen 
o Seksuele stoornissen 
o Autonome neuropathie; maagontlediging, diarree, mictie problemen 
o Roken 
o Alcoholgebruik 
o Lichaamsbeweging 
o Medicatie 

 
B. Onderzoek 

o Gewicht, BMI en buikomvang (facultatief)  
o Bloeddruk 
o Voetonderzoek 
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o Mondhygiëne/parodontitis 
o Insuline patiënten; spuitplaatsen, check bloedglucosemeter en handeling bloedglucose 

meten 
 
C. Oogonderzoek (minimaal eens per twee jaar fundusscreening) 

o Datum en uitslag van de laatste controle 
 
D. Laboratoriumonderzoek  

o Glucose nuchter 
o vier- of vijfpunts dagcurve (bij insulinegebruikers) 
o HbA1c 
o Hb, MCV  
o Kreatinine, Natrium, Kalium 
o Albumine/kreat-ratio in eerste ochtendurine  
o Cholesterol 
o HDL-cholesterol 
o LDL-cholesterol 
o Triglyceriden 

 
E. Plan/behandeling 

o Gegeven voorlichting; leg vast welke voorlichting aan de patiënt is gegeven. Vermeld ook 
voorlichtingsmateriaal dat is meegegeven. 

o Bespreek persoonlijk behandelplan (I.Z.P.);  
o Verwijzing (oogarts, diëtiste, diabetesverpleegkundige, internist, podotherapeut, pedicure); 

leg vast naar wie, wanneer en om welke reden is verwezen. 
o Medicatiegebruik. 
 

F. vervolgafspraak 
o Termijn of datum: één week vooraf bloedonderzoek en zo nodig urineonderzoek 

 
Uit de resultaten van de Effimodi studie is gebleken dat wanneer patiënten onder gelijkblijvende 
behandeling metabool volledig stabiel zijn ingesteld en goed in staat zijn hun eigen ziekte te 
managen in overleg met de patiënt besloten kan worden om de controle frequentie terug te 
brengen naar twee keer per jaar; Een jaar controle en een kwartaal controle. Uit deze studie is ook 
gebleken dat lang niet alle patiënten deze controle reductie op prijs stellen. 
 
In de NHG standaard is tevens beschreven dat de huisarts zelf bij elke DM2 patiënt jaarlijks een 
controle moet uitvoeren. Hij kan niet alles delegeren. 
Hij moet dan met name zijn overstijgende expertise van comorbiditeiten , individuele benadering, 
levensloop geneeskunde in te zetten wat niet altijd in protocollaire zorg is te vatten.  
Daarbij is meer aandacht voor: 

o Medicatie overzicht 
o Relatie met andere comorbiditeiten en somatische aspecten. 
o Context en levensloop van patiënt 
o Psychisch functioneren en depressie; de huisarts moet hiernaar gericht vragen. 
o Sociaal functioneren.  
o Seksualiteit 
o Behoeften en wensen van de patiënt zelf 
o Individueel zorg plan (IZP) 

 
4.7.3 Beleid bij intercurrente ziekten 
Aandoeningen die gepaard gaan met koorts, braken of diarree interfereren met het 
glucosemetabolisme en kunnen vooral bij patiënten die insuline gebruiken een hypo- of 
hyperglycemie veroorzaken en bestaande nierfunctievermindering verergeren, met potentieel 
ernstige gevolgen. Ter preventie van dehydratie wordt extra vochtinname in de vorm van bouillon 
aanbevolen en tijdelijke aanpassing van de bloedglucoseverlagende behandeling op geleide van de 
bloedglucosewaarden. Het insulinegebruik mag niet worden gestaakt, ook niet als minder voedsel 
wordt ingenomen. Wel moet worden bekeken of en zo ja, op welke wijze de insulinedosering moet 
worden aangepast. De huisarts moet de bloedglucosewaarden en de vochthuishouding van een 
diabetespatiënt met koorts, braken of diarree zorgvuldig bewaken. Bij dreigende dehydratie wordt 
Metformine gestaakt. Frequente (zelf)controle van de bloedglucose is noodzakelijk.  
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Bij patiënten die behandeld worden met insuline en bij wie dehydratie dreigt, kan het volgende 2-
4-6 schema worden gehanteerd: geef bij een bloedglucose > 15 mmol/l 4E kortwerkende insuline, 
geef bij een bloedglucose > 20 mmol/l 6E kortwerkende insuline en controleer elke 2 uur of de 
bloedglucose tot onder de 15 mmol/l is gedaald. Bij dreigende dehydratie en bestaande chronische 
nierschade dienen diuretica te worden gestaakt en moet worden bezien of antihypertensiva, en in 
het bijzonder ACE-remmers of ARB’s (tijdelijk) moeten worden gestopt of in dosering verlaagd. 
 

4.8 Coaching en educatie 
Algemeen: 

 Pathofysiologie: wat is DM2 en hoe ontstaat het? 
 Verschijnselen: plassen, dorst, moeheid, jeuk, huidinfecties, moeilijk genezende 

wondjes. 
 Factoren die de prognose bepalen: glucose, bloeddruk, lipiden, roken, gewicht, 

bewegen. 
 Complicaties: slechter zien, pijn op de borst, loopproblemen, voetproblemen, 

seksuele stoornissen, micro- en macrovasculair vaatlijden. 
 
Zelfzorg:  

 Inventariseren competenties en wensen van de patiënt 
 Patiënt ondersteunen bij het vergroten van zijn kennisniveau, bijvoorbeeld door te verwijzen 

naar de websites:www.mijnzorgpagina.nl, www.diep.info, www.diabetesfonds.nl, 
www.hartstichting.nl en www.dvn.nl (voor de diabeteszorgwijzer) 

 Individueel zorgplan uitleggen en gebruik bevorderen.  
 Wijzen op DVN en mogelijkheden van patiëntenparticipatie 

 
Behandeling: 

 Doel van behandeling: voorkomen van klachten en complicaties. 
 Tabletten: werking, belang therapietrouw. 
 Insuline: injectietechniek, werking, belang therapietrouw. 
 Belang bezoek diëtiste, evt. low carb dieet (www.voedingscentrum.nl) 
 Voeding, overgewicht, lichaamsbeweging: invloed psychosociale omstandigheden 

o.a. thuissituatie, werkkring. 
 Zelfcontrole. 
 Alcoholgebruik: 2 eenheden alcohol per dag voor vrouwen, 3 eenheden per dag 

voor mannen. 
 Stoppen met roken (www.stivoro.nl). 
 Persoonlijke behandelplan opmaken.  

 
Controle: 

 Belang van controle. 
 Inhoud kwartaalcontrole. 
 Inhoud jaarcontrole: o.a. oogarts en voetcontrole 
 Streefwaarde nuchter glucose. 
 Streefwaarde bloeddruk. 
 Streefwaarde gewicht/BMI. 
 Persoonlijk behandelplan bespreken/bijstellen. 

 
Ontregeling van de bloedglucose: 

 Hyperglycemie: klachten, oorzaken, hoe te reageren, wanneer contact met 
huisarts, hoe te voorkomen. 

 Hypoglycemie: klachten, oorzaken, hoe te reageren, wanneer hulp inroepen van 
anderen, hoe te voorkomen. 

 
Voeten: 

 Voorlichting bij voetonderzoek. 
 
Bijzondere situaties: 

 Werk, sporten, ziekte, koorts, braken, (verre) reizen, vasten/ramadan.  
 

http://www.mijnzorgpagina.nl,
http://www.diep.info,
http://www.diabetesfonds.nl,
http://www.hartstichting.nl
http://www.dvn.nl
http://www.voedingscentrum.nl)
http://www.stivoro.nl).
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Griepvaccinatie 
 
Patiëntenvereniging: 

 In Twente zijn drie afdelingen van de DVN (Diabetes Vereniging Nederland) actief 
t.w. Almelo, Hengelo en Enschede. Deze zijn samengevoegd in een regio. De DVN 
is bereikbaar  op www.dvn-oostnederland.nl of via het hoofdbureau (tel. 033-
4630566/ www.dvn.nl).   

 
 
 

http://www.dvn-oostnederland.nl
http://www.dvn.nl).
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5 CONSULTATIE EN VERWIJZING  
 
Consultatie betekent in dit protocol: het stellen van een vraag aan één van de TED- deskundigen: 
een diabetesverpleegkundige, de kaderhuisarts DM2 of een consulent- internist. In principe stelt de 
hulpverlener (de huisarts, POH of DVK) de vraag per e-mail en ontvangt ook antwoord per e-mail. 
Desgewenst kan de hulpverlener telefonisch contact zoeken. Zie voor meer informatie: 
www.thoon.org onder Diabetes /Consultatie (eerst inloggen). 
Verwijzen naar de internist betekent in dit protocol: het overdragen van het hoofd-
behandelaarschap aan een internist (flowchart 28). 
Terugverwijzing volgt als volgens dit protocol behandeling van de patiënt in de eerste lijn weer 
mogelijk is. 
Bij verwijzing naar andere disciplines blijft de huisarts hoofdbehandelaar voor de diabetes mellitus 
van de patiënt en dus eindverantwoordelijk. 
 
Consultatie of verwijzing naar de internist overwegen in geval van: 
 Problemen bij het instellen op insuline. 
  In deelnemende praktijken moeten de deskundigheid en de randvoorwaarden voor het 

instellen op insuline aanwezig zijn. Bij problemen of vragen kan de huisarts voor 
ondersteuning contact opnemen de kaderhuisarts DM2 of een diabetesverpleegkundige van 
THOON.  

 Het niet binnen een jaar bereiken van de voor de patiënt geldende streefwaarden voor de 
lipiden. 

 Therapieresistente hypertensie of verdenking op secundaire hypertensie. 
 Tijdelijke ontregeling ten gevolge van infecties. 
 Recidiverende therapieresistente hypoglycemieën en/of unawareness hiervoor. 
 Wens en indicatie voor behandeling met GLP1 analogen.  
 
Altijd verwijzen naar de internist in de volgende gevallen: 
 Zwangerschap(wens); 
 wens insulinepomptherapie; 
 verdenking op familiaire hyperlipidemie d.w.z. cholesterol >8,0 of de cholesterol/HDL ratio >8 

mmol/l;   
 diabetes, anders dan DM2. Denk hieraan als:  

- leeftijd bij stellen van de diagnose <18 jaar; 
- hoge initiële glucose bij normaal gewicht (glucose ≥ 15 en/of urine positief op ketonen) < 50 
jaar; 
- familielid met diabetes DM2 < 25 jaar; 
- DM2 in drie opeenvolgende generaties; 
- verdenking op een autosomaal dominant overervingpatroon; 
- geen reactie op orale bloedglucose verlagende middelen.  

 ernstige hyperglycemie of coma, onvoldoende herstel bij hypoglycemisch coma; 
 het niet bereiken van streefwaarden na consultadviezen; 
 het niet binnen een half jaar bereiken van de leeftijd gerelateerde streefwaarde van de HbA1c 

zonder duidelijke verklaring. 
 
Verwijzing naar de nefroloog in de volgende gevallen: 
 Leeftijd tot en met 65 jaar; MDRD dalend tot <60 ml/minuut/1.73 m2;  
 leeftijd boven 65 jaar; MDRD dalend tot <30 ml/minuut/1.73 m2;  
 daling MDRD per jaar >10%; 
 proteïnurie (albumine/kreat >25(V)/35(M) ≥0.5 gram/24 uur c.q. proteïnurie ≥300 mg/24 

uur. 
 

Ter discussie  
De MDRD is een afgeleide van de werkelijke nierfunctie (de GFR). Bij bepaalde 
patiëntencategorieën kan deze afwijken van de werkelijke nierfunctie. Bij patiënten >70 jaar en 
patiënten met een sterk afwijkende lichaamsbouw valt een kreatinineklaring door middel van een 
24-uurs urine bepaling te overwegen. De betrouwbaarheid van deze meting is echter afhankelijk 
van de uitvoering ervan en bij oudere mensen in de thuissituatie vaak moeilijk toepasbaar. 
 
Verwijzing naar de oogarts in de volgende gevallen: 
 Retinopathie te zien op de fundusfoto; 
 plotselinge visusdaling; 

http://www.thoon.org
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 tekenen van netvliesloslating: lichtflitsen, beeldvervorming, gezichtsvelduitval aan één oog.   
 
Verwijzing naar SHO voor (extra) fundusfoto (aanvullend aan de tweejaarlijkse controle): 
 vóór het starten met insulinetherapie. 
 
Verwijzing naar de podotherapeut in de volgende gevallen: 
 Doorgemaakt ulcus of amputatie; 
 Simms 2 of 3. 
 
Verwijzing naar de pedicure (medisch of met aantekening diabetische voet) als: 
 Patiënt fysiek niet in staat is eigen voetzorg te doen; 
 Simms 0 met vorm en standsafwijking; 
 Simms 1;  
 Simms 2 na de behandeling door de podotherapeut. 
 
Verwijzing naar de vaatchirurg in de volgende gevallen: 
 Angiopathie met claudicatioklachten of afwijkingen bij onderzoek (geen pulsaties en EAI < 0.9 

of > 1.15) zonder behandelmogelijkheden in de eerste lijn;  
 bovengenoemde situatie met progressie van klachten of rustpijn en of nachtelijke pijn; 
 bij diagnostische onduidelijkheid over vaatlijden; 
 roodheid, warmte of zwelling aan teen/voet; 
 plantair ulcus; 
 niet-plantair, niet-traumatisch ulcus of traumatisch ulcus langer bestaand dan 2 weken. 

 
Verwijzing naar de bariatrische chirurgie  
 BMI> 35 en obesitas niet op andere manier te behandelen. 
 Leeftijd < 65  
 Geen ernstige psychiatrische of eetstoornis  
(Alle drie criteria moeten aanwezig zijn) 
 
Verwijzing naar de diëtist:  
Altijd in de volgende gevallen: 
 Iedere nieuwe diabetes patiënt; 
 instellen op insuline of intensivering insuline therapie. 
 
Op verzoek in de volgende gevallen: 
 Bij verzoek van patiënt om intensieve begeleiding bijvoorbeeld bij aanpak van adipositas; 
 bij nieuwe co-morbiditeiten;  
 jaarlijkse update. 
 
Verwijzing naar de mondhygiënist of tandarts 
 Bij een parodontitis of een slecht gesaneerd gebit. 
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6 COMPLICATIES EN RISICOFACTOREN 
 
In dit hoofdstuk staan achtereenvolgens ziektegerelateerde complicaties (flowcharts 11 t/m 13, 
15 t/m 21, 33) behandeling gerelateerde complicaties (flowcharts 24, 25) en risicofactoren 
beschreven. 
 
6.1 Ziektegerelateerde complicaties 
6.1.1 Dislipidemie  
DM2 gaat vaak gepaard met een gestoord lipidenpatroon (flowcharts 15, 33) dat wil zeggen: 
 verhoogd LDL-cholesterol 
 verhoogd triglyceriden gehalte 
 verlaagd HDL-cholesterol.  
 
Vooral de Heart Protection Study (2002) heeft aangetoond dat behandeling van hyperlipidemie bij 
patiënten DM2 uitermate belangrijk is ter voorkoming van macro-angiopathie. 
Uit studies is gebleken dat patiënten met DM2 daarom ook eerder behandeld moeten worden dan 
patiënten zonder diabetes mellitus.  
Het cardiovasculaire risico van diabetespatiënten en dus het moment van starten van een lipiden 
verlagende therapie kan worden berekend uit de risicotabel van de NHG standaard VRM 2012 door 
bij de leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.  
 
Indicatie 
Voor de indicatie van een statine verwijzen we naar de risicotabel van de VRM standaard van de 
NHG 2012 waar het tienjaars risico op mortaliteit en morbiditeit wordt berekend (flowchart 33). 
Bij ongeveer 85% van de diabetespatiënten is er een indicatie om een statine voor te schrijven. 
Bij niet-rokende vrouwen tot 60 jaar en niet-rokende mannen tot 50 jaar bij wie de diabetes korter 
dan tien jaar bestaat, met een goede glycemische instelling (HbA1c <53 mmol/l.), een goede 
bloeddruk en geen albuminurie, is het risico op hart- en vaatziekten relatief laag en daarmee de 
indicatie voor een statine minder stringent. 
Bij patiënten met DM2 en een sterk verhoogd risico (bijvoorbeeld slechte metabole controle, 
nierfunctiestoornis, sterk belaste familieanamnese of clustering van risicofactoren) is zeker 
wenselijk om het wenselijk om scherp in te stellen . 
 
Bij patiënten boven de 80 jaar is een statine alleen geïndiceerd bij al bekende hart- en vaatziekten 
of een levensverwachting meer dan twee jaar. Als er geen bijwerkingen zijn, kan statine-gebruik 
dus worden gecontinueerd.  
 
Ter discussie 
Moet bij patiënten >80 jaar jaarlijks nog een lipidenspectum bepaald worden? 
Als de patiënt geen statine gebruikt en er ook geen indicatie is om de behandeling te starten dan 
heeft dit geen zin.  
Bij een behandelindicatie door een levensverwachting > 2 jaar en zeker  bij secundaire preventie 
zijn de streefwaarden niet veranderd. Dan is een meting zeker uit te leggen omdat hiermee de 
medicatie eventueel aangepast kan worden.  
 
Medicatie 
De huisarts schrijft als eerste keus Simvastatine eenmaal daags 40 mg voor. Als bijwerking van 
statines is myopathie gerapporteerd, hoewel dit zelden (0,1-0,5%) voorkomt. Spierkrampen 
komen veel vaker voor (in 5 tot 18%) en kunnen ook een reden zijn voor het niet kunnen 
voortzetten van de behandeling. In geval van bijwerkingen of bij gebruik van Verapamil, Diltiazem, 
Amiodaron of Hiv-proteaseremmers wordt voor Pravastatine 80 mg gekozen. Als alternatief kan 
ook voor Rosuvastatine 5 mg gekozen worden wat relatief ook weinig bijwerkingen geeft.  
Als het LDL niet onder de streefwaarde komt met deze behandeling dan kan voor een meer 
potentere statine gekozen worden, bijvoorbeeld Atorvastatine 20 tot 40 mg of Rosuvastatine 10 
mg.  
Is het niet mogelijk de streefwaarde van LDL < 2,5 mmol/l te halen dan moet de patiënt naar de 
internist worden verwezen voor nadere analyse of een consultatie plaats vinden.  
 
Waakzaamheid bij het voorschrijven van statines is geboden bij: 
 ouderen >75 jaar  
 kleine en magere patiënten 
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 patiënten met chronische ziekten waarbij meerdere organen zijn betrokken 
 patiënten met een klaring <30 ml/min en patiënten die veel verschillende medicijnen 

gebruiken (in verband met mogelijke interacties)  
 niet samen met grapefruitsap gebruiken   

 
Pravastatine geeft de minste interacties en heeft in dit laatste geval de voorkeur.  
Een ernstige bijwerking is rhabdomyolyse en acuut nierfalen. Kenmerken hierbij zijn een snel 
optredende hevige spierpijn met toename van creatinefosfokinase (CPK) tot meer dan tien maal de 
normale bovengrens. Deze bijwerking is zeer zeldzaam maar wel heel ernstig in tegenstelling tot 
de ‘gewone spierpijn’ . 
Gewone spierpijn (myalgie) komt vrij vaak voor bij statine gebruik en is hinderlijk maar niet 
gevaarlijk. Deze pijn is doorgaans milder van aard en ontstaat niet plotseling.  
Bij statine gebruik treedt spierpijn gemiddeld 9% vaker op als bij placebo. 
 
Vooral in combinatie met fibraten geven statines een verhoogde kans op myopathie. De patiënt 
moet de instructie krijgen in dat geval de medicatie te staken en contact op te nemen bij heftige, 
plotseling ontstane spierpijn. 
Indien bij heftige spierpijn een evidente CPK verhoging is opgetreden mag bij deze patiënt geen 
statine meer worden voorgeschreven. 
Bij klachten zonder CPK verhoging kan men een ‘medicatie challenge’ uitvoeren na 4-6 weken. Als 
de patiënt de statine niet verdraagt, kan de huisarts switchen naar Pravastatine omdat dit middel 
de minste bijwerkingen geeft. 
 
Ter discussie  
Als de patiënt geen enkele statine verdraagt, kan een cholesterol resorptie remmer worden 
voorgeschreven zoals Ezetimibe, Colestyramine of Colesevelam. Voor deze behandeling is echter 
geen bewijs in de vorm van klinische eindpunten. Als slechts een lage dosis van  statine kan 
worden verdragen kan men dit ook combineren met een van deze middelen. Bij een duidelijk 
verstoord lipidenspectrum is hier toch iets voor te zeggen maar er is geen duidelijk bewijs dat dit 
ook daadwerkelijk minder complicaties geeft in de toekomst. Ook hier geldt nadrukkelijk Informed 
Consent van de patiënt alvorens dit voor te schrijven.    
 
Na enkele weken maar in elk geval binnen drie maanden controleert de huisarts het nuchtere 
lipidenspectrum. De streefwaarde voor het LDL-cholesterol is <2,5 mmol/l (zie NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement). Na goede instelling volgt jaarlijkse controle.  
 
Bij patiënten met een persisterende verhoging van het triglyceridengehalte is het cardiovasculaire 
effect van de behandeling met fibraten nooit bewezen. Volledige alcohol abstinentie en leefstijl zijn 
het meest essentieel. 
Bij een TG >10 mmol/l. moet de patiënt behandeld worden in verband met het risico op 
pancreatitis. De huisarts kan starten met Gemfibrozil 2 dd 600 mg met in achtneming van de 
gebruikelijke controles of overleggen met de kaderhuisarts of internist over de 
behandelingsmogelijkheden met fibraten. 
 
Streefwaarden (nuchter) 
Totaal cholesterol <4,5 mmol/l   
LDL-cholesterol  ≤2,5 mmol/l     
HDL-cholesterol  >0,9 mmol/l  
Triglyceriden   <2,0 mmol/l 
Het LDL cholesterol is hierbij belangrijker dan het totaal cholesterol. 
 
Therapie 
 Dieet (volgens richtlijn goede voeding) 
 Vermagering (BMI<25 kg/m²) 
 Optimale diabetesregulatie (vooral effect op Triglyceriden) 
 HMG CoA reductase remmers (statines) bij voornamelijk cholesterolproblematiek 
 Fibraten evt. bij sterk verhoogd Triglyceriden gehalte  
 Effect: totaal cholesterol en LDL-cholesterol verlaging 
 
6.1.2 Nefropathie  
Diabetes is de meest voorkomende oorzaak van terminaal nierfalen (flowcharts 16 t/m 18). De 
belangrijkste interventie ter voorkoming van zowel een (verdere) afname van de nierfunctie als 
een toename van de nierschade is een goede regulatie van de bloeddruk. Ook is een gunstige 
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invloed te verwachten van stoppen met roken en gewichtsreductie zowel wat betreft preventie als 
vertraging van achteruitgang van de nierfunctie. Daarnaast vermindert intensieve glycemische 
controle het risico op micro- en macroalbuminurie significant vergeleken met conventionele 
behandeling. 
 
Definities 
Nefropathie kan tot uiting komen in specifieke afwijkingen in het urinesediment, albuminurie of een 
verminderde glomerulaire filtratie snelheid (GFR). 
De specifieke sedimentsafwijkingen worden in de eerste lijn niet voor analyse gebruikt. 
 
Albuminurie 
Voor de definitie van albuminurie zie onderstaande tabel.  
 
 Willekeurige portie 

Albumine/kreat ratio 
(μg/mmol kreat) 

24-uurs meting 
 

(mg/24 uur) 
Normaal <3,5  bij vrouwen 

<2,5  bij mannen 
 

<30 

Micro-albuminurie >3,5 en < 35 bij vrouwen 
>2,5 en < 25 bij mannen 
 

30-299 

Macro-albuminurie 
(= nefropathie) 
 

>35 bij vrouwen 
>25 bij mannen 

>300 

 
Natuurlijk beloop 
Bij het stellen van de diagnose DM2 heeft 6,5% van de patiënten al een micro-albuminurie en 
0,7% een macro-albuminurie (ziekte bestaat vaak al enkele jaren voordat diagnose gesteld wordt). 
Zonder interventies krijgt 20-40% nefropathie. 20% van de patiënten met nefropathie krijgt 
terminaal nierfalen.  
 
Diagnose 
De diagnose wordt gesteld op basis van albumine/kreatinine ratio in een willekeurige portie 
(normaal <3,5 μgram/mmol kreat bij vrouwen, <2,5 μgram/mmol bij mannen). Nadat een 
voorbijgaande oorzaak als bijvoorbeeld een urineweginfectie of koortsende ziekte is uitgesloten, 
herhaalt men de ratio na twee weken. Is ook deze verhoogd, dan wordt een derde bepaling na drie 
maanden gedaan. Drie metingen in zes maanden tijd zijn nodig voordat de diagnose gesteld kan 
worden.  
 
Cave afwijkende uitslag (verhoogde albumine-excretie) bij:  
 hyperglycemie; 
 lichamelijke inspanning; 
 urineweg infecties; 
 hypertensie; 
 hartfalen; 
 koorts; 
 uitdroging. 
Het beloop van nefropathie kan beïnvloed worden door en de mate van albuminurie kan afnemen 
bij: 
 optimale diabetesinstelling; 
 hypertensiebehandeling; 
 medicamenteuze therapie; 
 eiwitbeperking; 
 optimale lipidenregulatie. 
 
Therapie 
 Optimale glucoseregulatie; 
 Optimale bloeddrukregulatie, streefwaarden: <130/80; 
 Optimale lipidenregulatie; 
 Leefstijlveranderingen: 

- roken staken; 
- vermageren; 
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- reductie zoutintake; 
- reductie alcoholintake; 
- reductie proteïne intake (alleen bij macro-albuminurie, eiwitintake: <0.8 g/kg 
lichaamsgewicht/dag). 

 Medicamenteus: 
- NSAID’s of Cox-2 remmers vermijden; 
- ACE-remmers (eerste keus): 

- cave hyperkaliemie; 
  - cave nierfunctieverlies bij nier arteriestenose of combinatietherapie met NSAID’s; 
- AII-antagonist (tweede keus): 

- weinig bijwerkingen, o.a. zelden hoesten; 
  - goed effect op microalbuminurie en nierfalen  
    - cave hyperkaliemie; 
  - cave nierfunctieverlies bij nier arteriestenose of combinatietherapie met NSAID’s. 

Na start medicatie:  
 Controleer kreatinine en kalium na een week  
 Check of dosis aanpassing van Metformine noodzakelijk is 
 
Ter discussie 
In de NHG standaard DM2 staat dat men na het starten van een ACE-remmer of AII antagonist na 
één week het kreatinine en het kalium moet bepalen en in de VRM standaard staat dat dit na twee 
weken moet. In de praktijk maakt het niet veel uit. Een stijging begint vaak redelijk snel maar zal 
na 2 weken duidelijker aantoonbaar zijn als na één week. Om voor iedereen één lijn aan te houden 
kun je in je eigen praktijk afspreken dat je het zowel bij VRM als bij DM2 na twee weken doet 
 
Ter discussie 
Uit goed onderzoek is gebleken dat het goed behandelen van de bloeddruk nog belangrijker is dan 
de keuze voor een bepaalde medicatiegroep. Alle antihypertensieva zijn beschermend voor 
nefropathie. Het streven naar normotensie is nog belangrijker dan het starten met de juiste soort. 
Er is bij ACE en AII wel meer onderzoek gedaan en bij albuminurie bij een normotensie moet 
men zeker alleen met een van deze middelen starten.  
 
Verwijzing 
Bij een snel progressieve albuminurie ondanks ACE-/AII-antagonist therapie of een macro-
albuminurie moet een patiënt verwezen worden naar een nefroloog. Zie ook tabel twee uit de LTA 
chronische nierschade. 
 

 
 
De Glomerulaire Filtratie snelheid (GFR)  
De bepaling van de GFR wordt in de praktijk benaderd via een geschatte waarde de eGFR. Hiervoor 
zijn er twee methodes: de Cockroft en de MDRD bepaling die ieder zijn eigen beperkingen heeft. 
Zie ook tabel 5 van de LTA chronische nierschade.  
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De MDRD is boven de 70 jaar en bij een afwijkende lichaamsbouw niet gevalideerd. Ook is er een 
enorme spreiding in uitslagen. Bij een MRDR van < 60 is er 50% kans dat de waarde 10% 
boven/onder de geschatte waarde ligt.  
Bij twijfel op belangrijke beslismomenten (bijvoorbeeld verwijzing) kan de huisarts voor een 
nauwkeurige GFR-bepaling uit 24-uurs urine kiezen.  
De verhouding tussen deze klaring en de MDRD is voor deze patiënt specifiek en kan ook in de 
toekomst gebruikt worden bij het aanpassen van de geschatte GFR bij verandering van de MDRD. 
Deze klaring hoeft dus niet op elk moment opnieuw bepaald te worden. 
Het verloop van de nierfunctie kan voorspeld worden met behulp van een nomogram voor de 
normale veroudering.  
Zie afbeelding: het verloop van met de MDRD formule geschatte GFR (eGFR) in ml/min/1,73m2. 
 

  
Een (verwachte) daling tot onder de 30 ml/min is reden tot verwijzing naar een nefroloog.  
Boven die (verwachte) waarde kan de volgende tabel gebruikt worden (zie ook flowchart 16).  
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Leeftijd  Kreatinine klaring  Actie  Vervolgactie 
Jonger dan 
65 jaar 

GFR < 45 ml/min 
(daling GFR >10% per jaar) 

Verwijzing nefroloog  

GFR 45-60 ml/min Overweeg aanpassing 
Metformine, SU, DPP-4 
remmer. 
Bepaal: BSE, Hb, Na, K, PTH, 
Ca, PO4,albuminurie sediment. 
Overweeg echo nieren en/of 
overweeg consultatie nefroloog 

Normaal: 
Halfjaarlijks GFR en 
albumine-creatinine ratio 
 
Afwijkend: 
Verwijzing nefroloog 

GFR >60 ml/min 
(daling GFR <10% per jaar) 

Jaarlijks GFR albumine-
creatinine ratio 

 

Ouder dan 
65 jaar 

GFR < 30 ml/min 
(daling GFR >10% per jaar) 

Verwijzing nefroloog  

GFR 30-45 ml/min Overweeg aanpassing 
Metformine, SU, DPP-4 
remmer. 
Bepaal: BSE, Hb, Na, K, PTH, 
Ca, PO4,albuminurie sediment. 
Overweeg echo nieren en/of 
overweeg consultatie nefroloog 

Normaal: 
Halfjaarlijks GFR en 
albumine-creatinine ratio 
 
Afwijkend: 
Verwijzing nefroloog 

GFR >45 ml/min 
(daling GFR <10% per jaar) 

Jaarlijks GFR albumine-
creatinine ratio 

 

 
Boven de leeftijd van 80 jaar kan de huisarts zich afvragen of onderzoek naar nieuwe nefropathie 
zinvol is. In de literatuur is winst geboekt bij patiënten met DM2 tot 82 jaar met een 
levensverwachting van >5 jaar.  
Bij patiënten die behandeld worden met antihypertensiva en >80 jaar oud worden: de 
antihypertensiva niet staken maar continueren tenzij bijwerkingen van de antihypertensiva 
ontstaan of te verwachten zijn (valneiging door hypotensie). Er is bij deze groep enige voorkeur 
om niet meer dan 2 soorten antihypertensiva voor te schrijven.  
 
Bij patiënten met DM2 met micro- of macro-albuminurie en een levensverwachting van >10 jaar 
die een normale bloeddruk hebben, wordt een RAS-remmer voorgeschreven (tenzij dit ten gevolge 
van hypotensie niet goed mogelijk is). 
 
Bij een MDRD kleiner dan 60 moet in het patiëntendossier een ICPC code U99.01 aangemaakt 
worden om de medicatie bewaking via het HIS te activeren.  
 
6.1.3 Retinopathie  
Retinopathie (flowchart 19)is een ziekte van het netvlies en wordt veroorzaakt door micro-
angiopathie. Hierdoor kunnen bloedinkjes, lekkages en het vormen van nieuwe (slechte) vaten 
voorkomen.  
Van de patiënten bij wie voor het eerst de diagnose DM2 wordt gesteld, heeft ongeveer 8% al 
retinopathie (bron: Hoorn studie).  
Bij 50-75 jarige patiënten die al langer bekend zijn met DM2 vertoont 20-35% diabetische 
retinopathie (bron: Hoorn studie). Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor verslechtering 
van diabetische retinopathie. 
De belangrijkste therapiedoelen zijn dan ook normoglycemie en normotensie. 
 
De volgende indeling kan worden gemaakt: 
 Preproliferatieve retinopathie:  
Deze gaat aan de proliferatieve retinopathie vooraf. Door afsluiting van capillaire gebieden 
ontstaan ‘non-perfusiegebieden’. Verwijde capillairen vormen microshunts tussen arteriële en 
veneuze vaten. Zogenaamde ‘cotton wool’ gebieden ontstaan na micro-infarcering in de 
oppervlakkig gelegen zenuwvezellaag. 
 Proliferatieve retinopathie: 
Ten gevolge van afsluiting van capillaire vaten in het netvlies treedt nieuwvorming van vaten op. 
Deze zijn echter van ‘slechtere kwaliteit'. Hierdoor kunnen glasvochtbloedingen en loslaten van de 
retina optreden. 
 Exsudatieve retinopathie(achtergrond-retinopathie):  
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De capillaire bloedvaten in het oog zijn als gevolg van hyperglycemie doorlatend geworden. Zo 
ontstaat lekkage met als gevolg oedeem in het netvlies.  
 
Regelmatige controle met fundoscopie of fundusfotografie is noodzakelijk, omdat retinopathie kan 
ontstaan zonder klachten te geven. Hierbij kan overigens macula-oedeem optreden wat wel 
achteruitgang van de visus of beeldvervorming geeft, maar gemist kan worden bij een 
fundusfotoscreening. Daarom moeten patiënten met dergelijke visusklachten verwezen worden 
voor een oogheelkundig consult.   
Zonder behandeling kan de retinopathie uiteindelijk tot blindheid leiden. 
De behandeling bestaat uit lasertherapie, injectietherapie of eventueel chirurgie. 
 
Het verlies van het gezichtsvermogen door diabetische retinopathie (DRP) kan worden beperkt 
door behandeling van systemische risicofactoren als hyperglycemie, hypertensie en een verhoogd 
cholesterol. Daarnaast kan visusbedreigende DRP bij tijdige detectie op basis van regelmatige 
screening door de oogarts behandeld worden om progressie te voorkomen. 
 
Bij patiënten met langdurig slecht gereguleerde DM2 en niet-proliferatieve retinopathie is snelle 
verslechtering naar proliferatieve retinopathie beschreven na overgang van tabletten naar insuline, 
na overgang naar insulinepomp of na intensieve insulinetherapie.  
In geval van slecht ingestelde DM2 (en retinopathie) moet in alle gevallen een funduscontrole 
plaatshebben voordat normoglycemie wordt nagestreefd. 
 
Screening 
De volgende diabetespatiëntengroepen komen niet in aanmerking voor een fundusfoto screening 
maar moeten voor een consult naar de oogarts: 
 Patiënten met bekende retinopathie 
 Patiënten van wie de fundusfoto’s niet beoordeeld kunnen worden 
 Patiënten die plotseling slechter zien of vervorming van het beeld (metamorfopsie) hebben 
 Kinderen 
 Vrouwen met zwangerschap(wens)  
 Andere medische redenen waarom de controle op diabetische retinopathie via oogheelkundige 

consulten moet lopen 
 
Na de eerste controle wordt de funduscontrole, als er geen retinopathie is, elke twee jaar herhaald. 
Als de patiënt metabool instabiel is, is er meer risico op het ontwikkelen van een retinopathie. Te 
denken valt aan een slecht ingestelde bloedglucose, tensie, lipiden profiel of albuminurie. In de 
meest recente NHG standaard wordt besproken dat de termijn van twee jaar ook voor deze groep 
een veilig interval is om de screening te doen.  
 
Patiënten die al voor een oogziekte bij de oogarts onder controle zijn, worden ook voor een 
diabetische retinopathie door de oogarts gescreend. De huisarts stelt de oogarts op de hoogte dat 
de patiënt diabetes mellitus heeft en de oogarts doet verslag van de screening naar de huisarts 
toe. 
 
De fundusscreening voor patiënten die niet bij de oogarts voor een andere oogziekte onder 
controle zijn, heeft TED uitbesteed aan de SHO. Voor de werkwijze zie website THOON onder 
Diabetes/fundusfoto: 
 Controle oogfundus binnen drie maanden na de diagnose diabetes mellitus. 
 Periodieke controle oogfundus.  
 Spoedscreening: bij nagestreefde snelle daling van langdurig slechte regulatie. 
 Verwijzing naar de oogarts: 

- binnen enkele maanden bij meer dan tien microaneurysmata per oog en/of bloedinkjes;  
- binnen één maand bij preproliferatieve of ernstigere retinopathie, bij macula-oedeem of 
harde exsudaten binnen één papildiameter van de fovea en bij niet te corrigeren visusdaling of 
onverklaarbare bevindingen van de retina; 
- binnen één week bij vaatnieuwvormingen, preretinale of glasvochtbloedingen en bij rubeosis 
iridis; 
- binnen één dag bij plotseling visusverlies of bij tekenen van netvliesloslating; 
- zonder spoed bij storende mediatroebelingen. 
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Ter discussie 
In het begin kan een retinopathie een wisselend beeld geven. Bij een screening aangetoonde 
retinopathie kan later minder zichtbaar zijn. Dat betekent niet dat het onderzoek niet goed 
uitgevoerd is maar dat de retinopathie vaak nog in de eerste fase is. Hoewel een controle niet 
binnen een jaar hoeft plaats te vinden, blijven deze patiënten toch at risk. Er is op dit moment voor 
gekozen i.v.m. duidelijkheid naar de patiënt toe om deze patiënten onder controle van de oogarts 
te houden, maar in goed overleg kan hiervan af geweken worden.  
 
 
6.1.4 Voetafwijkingen   
Preventie en behandeling van de diabetische voet 
Uit onderzoek is gebleken dat diabetische voetulcera en amputaties voorkomen kunnen worden 
door goede preventie en vroegtijdige signalering en behandeling. 
In bijlage 1 is een aandachtspuntenlijst voor voetproblemen opgenomen die gebruikt kan worden 
tijdens het spreekuur.  
 
Voetproblemen bij diabetici (flowcharts 20 en 21) 
Bij diabetespatiënten kunnen verschillende problemen aan de voeten optreden. Deze worden 
veroorzaakt door een of meerdere factoren. Bij onderzoek is het goed op alle factoren te letten: 
1. Hoe is de doorbloeding (vaatafwijkingen) 
2. Is er sprake van neuropathie 
3. Hoe is de gewrichtsbeweeglijkheid 
4. Zijn er wondjes of tekenen van infectie aan de voet 
5. Zijn er voetstandafwijkingen 
6. Zijn er drukplekken 
7. Is verminderde haargroei of atrofie van de huid  
 
Door één of meerdere van bovenstaande factoren kunnen ernstige voetproblemen ontstaan. Dit 
varieert van eeltvorming op drukplekken, ulcera, misvormingen van gewrichten en weke delen tot 
ontstekingen en afsterven van delen van de voet. Het probleem hierbij is dat patiënten vanwege 
een neuropathie vaak niet goed kunnen rekenen op de bescherming van hun gevoelszenuwen. Ze 
merken niet als er afwijkingen ontstaan. Daarnaast is de doorbloeding van de voeten vaak niet 
optimaal zodat een zelf herstellend vermogen ook veel minder aanwezig is. Het is dus belangrijk 
problemen snel te onderkennen en actie te ondernemen om complicaties te voorkomen. 
 
1. Vaatafwijkingen 
 Voel naar pulsaties (ADP en ATP) (bij afwezigheid en een positieve claudicatioanamnese, 

doppler of EAI uitvoeren); 
 Vraag naar (kuit-)pijn bij inspanning, die verdwijnt in rust (loopafstand); 
 Is er pijn ’s nachts in de kuiten of voeten, die afneemt bij het afhangen van de benen; 
 Is er een vertraagde capillaire refill bij drukken op tenen; 
 Huid: 

- schubbige dunne huid; 
- schilferige droge huid; 
- jeuk; 
- bruine of blauwachtige verkleuringen onderbenen; 
- koude tenen en/of voeten; 
- kalknagels;  
- ulcera/ slecht genezende wond; 
- gangreen (zwarte verkleuring bijvoorbeeld bij teen). 

 
2. Neuropathie 
Het gevoel van de huid waarschuwt bij beschadigingen. Als deze protectieve sensibiliteit wegvalt 
door een neuropathie kan er schade ontstaan zonder dat de patiënt er erg in heeft.  
a. Aantasting gevoelszenuwen:  

- verlies van tast-, pijn-, en temperatuurzin. 
b. Aantasting autonome zenuwen: 

- o.a. ontregelde doorbloeding van de voet; meer doorbloeding van de huid en minder diepe 
doorbloeding. Symptomen: warme voeten met slechte diepe doorbloeding; 
- door minder zweetsecretie; droge schilferige huid met veel eeltvorming en/of kloven. 

c. Aantasting motorische zenuwen: 
als gevolg van verslappen van de voetspiertjes treedt een veranderde stand van de voet op 
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met als gevolg drukpunten. Deze drukpunten zien we met name onder kopjes 
middenvoetsbeentjes/tenen met drukplekken en/of eeltvorming 
Charcotvoet: acute rode voet die o.a. ernstige misvormingen aan de middenvoet kan geven 
door botbreukjes en ontwrichtingen. 
Symptomen: 
- brandende pijn, jeukende pijn of pijnlijke tintelingen. Door een kleine prikkel, bijvoorbeeld 
het zachtjes aanraken van de huid, kan de pijn flink verergeren, soms wordt de plek ook 
zonder aanraken gevoeliger*.  
- krampen met name ’s nachts; 
- ontbreken reflexen: APR en KPR; 
- geen pijngevoel; 
- geen transpiratie; 
- warme voet en oedeemvorming; 
- abnormale voetstand; 
- huid: 

 - droge wasachtig bleke huid; 
 - eelt en kloofjes; 
 - abnormale eeltvorming en roodheid (m.n. onder bal voet); 
 - verdwijnen vetpolster onder voet; 
 - vaak nagelontstekingen en verkleuring nagels; 
 - ontbreken van haren op voetrug. 
 
* Om erachter te komen of de pijnklachten neuropatisch zijn kan de hulpverlener aan de patiënt de 
vraag stellen: “Verdwijnt de pijn bij het gaan staan op de voeten?” Als het antwoord positief is, dan 
is het meer waarschijnlijk dat het gaat om neuropatische pijn. Niet-neuropathische pijn wordt vaak 
erger door lopen.  
 
3. Gewrichtsbewegelijkheid of Limited Joint Mobility (LJM): 
Bij 50 tot 75% van de DM2 patiënten komt verstijving van bindweefsel rond gewrichten voor 
waardoor gewrichten minder beweeglijk worden. Dit gaat vaak samen met neuropathie. Deze 
aandoening treedt eerst in voeten en handen op en later ook in grote gewrichten. 
 
Test:  
Laat de patiënt de handpalmen tegen elkaar aan doen en een hoek van 90 graden maken met de 
onderarmen (prayers sign). Als dit niet lukt (pinkmuizen sluiten niet aan en/ of pols kan niet tot 90 
graden worden bewogen) is er waarschijnlijk sprake van LJM. 
 
NB. Dit is moeilijk te testen bij patiënten met reuma of andere aandoeningen die 
verstijvingen/slijtage geven van de hand-/polsgewrichten. 
 
4. Wonden of infecties 
 Door verhoogde bloedglucose spiegels is de patiënt vaak extra vatbaar voor infecties, met 

name voor schimmels (ingang voor bacteriële superinfecties). Vaak zijn niet alle verschijnselen 
van infectie aanwezig! 

 Door aderverkalking en neuropathie is er sprake van minder doorbloeding van de huid. Op de 
droge ischemische huid kunnen makkelijk bacteriën groeien. Let goed op ulcera onder 
eeltvorming! 

 Door druk in combinatie met vaatlijden ontstaan minder goed doorbloede plekken, dit geeft 
extra risico op wondvorming en infectie.  

Een oppervlakkige niet plantair ulcus waarbij er geen perifeer vaatlijden is, kan in eerste instantie 
in de eerste lijn behandeld worden. Hierbij is een goede samenwerking tussen de huisarts en een 
podotherapeut een voorwaarde. 
Is bij dit oppervlakkige ulcus een beperkte cellulitis aanwezig zonder systemische tekenen van 
infectie, dan schrijft de huisarts een oraal antibioticum voor. Tijdens de behandeling moet de 
patiënt het lopen beperken. Ook moet de bloedglucoseregulatie worden geoptimaliseerd. Als bij 
herbeoordeling na 48 uur de tekenen van infectie niet zijn afgenomen, verwijst de huisarts de 
patiënt direct naar de internist. Deze heeft in de tweede lijn weer een goede samenwerking met 
het tweedelijns voetenteam. Is het ulcus niet geïnfecteerd, dan beoordeelt de huisarts dit om de 
paar dagen. Is er binnen 2 weken met dit beleid geen genezing of genezingstendens of verslechtert 
het ulcus in deze periode, dan verwijst de huisarts de patiënt alsnog. 
Bij alle overige ulcera moet de patiënt direct worden verwezen. Bij neuropathische ulcera naar de 
internist en bij vasculaire ulcera of twijfel daarover naar de vaatchirurg.  
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5. Standafwijkingen 
 Denk bij acute rode gezwollen voet aan een Charcotvoet! 
 Door motorische neuropathie is er kans op teenstand-afwijkingen zoals klauwstand, 

hamerteen, hallux valgus enz. 
NB. Na amputatie komen er nieuwe standsafwijkingen! Dit brengt een risico op nieuwe drukplekken 
met zich mee. 
 
6. Drukplekken 
 Let goed op rode/drukplekken en exostosen bij tenen.   
 Drukplekken bij neuropathie en/of vaatafwijkingen staan gelijk aan een pre-ulcus! Bij een 

arterieel ulcus bestaat meestal geen eeltvorming, maar alleen roodheid. 
 
7. Extra risicofactoren (eventueel eerder verwijzen/vaker controleren) 
 alleen wonend 
 slechte visus 
 verminderde mobiliteit 
 verminderde handvaardigheid 
 verminderd geheugen 
 erg dikke buik waardoor eigen voeten niet meer gezien kunnen worden 
 
Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten worden onderzocht door de 
POH. Voor de follow-up wordt gebruik gemaakt van de gemodificeerde Simm’s classificatie. Dit is 
een risicostratificatie en geen diagnostische classificatie. Bij een Simm’s 0 classificatie is het geven 
van voorlichting en educatie over voetzorg en goede schoenen voldoende. Bij een Simm’s 1 
classificatie kan, als daar aanleiding toe is, de patiënt verwezen worden naar een pedicure met 
diabetesaantekening. Bij een Simm’s 2 of 3 classificatie is de podotherapeut de hoofdbehandelaar 
van de risicofactoren op een ulcus en kan de pedicure met diabetesaantekening ingezet worden 
voor de voetzorg.  
 
Gemodificeerde SIMM’s classificatie kan een inschatting geven van de kans op een ulcus en als 
leidraad dienen voor de controlefrequentie.   
 

SIMM’s 
classificatie 

Symptomen Follow up Verwijzen 

0 Geen verlies PS3   
 
Geen PAV4 
 

Controle 1x per jaar 
 
Groepseducatie, zo 
mogelijk met partners 

Bij eeltvorming/ kloofjes 
Aanpak oorzaak: podotherapeut 
 
Aanpak gevolg: (medisch) 
pedicure met DM2 aantekening 

1 Verlies PS  of PAV, 
zonder tekenen van 
lokaal verhoogde druk 

Controle 6 mnd. 
 
Groepseducatie, zo 
mogelijk met partners 

 

2 Verlies PS  en/of: 
- PAV  
- tekenen van 

lokaal 
verhoogde druk 

Controle 3 mnd.   
Let goed op drukplekken, 
eeltvorming, wondjes, 
ingegroeide nagels enz. 
 
Iedere dag zelfcontrole 
 
Groepseducatie z.m. met 
partners 

Podotherapie: biomechanisch 
voetonderzoek; analyse oorzaak 
drukprobleem  
(behandelfreq. 2-4x per jaar 
afhankelijk van o.a. 
compliance/eeltvorming). 

3 Ulcus of amputatie 
in voorgeschiedenis 

Controle 1-3 mnd(en) Podotherapie: 
Biomechanisch voetonderzoek; 
analyse nieuwe en/ of 
terugkerende drukplekken 
(behandelfreq. 2-4x per jaar)  

 

                                                
 
 
3 protectieve sensibiliteit gemeten met S-W monofilament 
4 perifeer arterieel vaatlijden 
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6.1.5 Infecties  
DM2 patiënten hebben een 25 tot 45% hoger risico op lagere luchtweginfecties, urineweginfecties, 
bacteriële huid- en slijmvliesinfecties en schimmelinfecties. Bij veelvoorkomende infecties zijn de 
risico’s op recidieven nog hoger dan het al verhoogde effect op één ziekteperiode. 
 
6.1.6 Kanker  
De prevalentie van kanker is hoger onder diabetespatiënten dan in de algemene bevolking. Het 
risico op het ontstaan van kanker bij diabetespatiënten wordt niet verminderd door verbetering van 
de glycemische controle. 
 
6.2 Behandeling gerelateerde complicaties 

6.2.1 Hyperglycemie   
Oorzaken 
 te hoge koolhydraatinname; 
 verkeerde soort of verkeerde dosis insuline gespoten; 
 vergeten insuline te spuiten; 
 verkeerde of vergeten orale medicatie; 
 stress; 
 intercurrente ziekten; 
 Prednison 
 minder dan geplande lichaamsbeweging; 
 spuitinfiltraten; 
 diarree en uitdroging. 
 
Symptomen (flowchart 24)  
 moeheid; 
 vaak plassen; 
 droge mond; 
 jeuk; 
 wazig zien; 
 sufheid; 
 gevoel van zwakte. 
 
Actie 
Ook bij goed gereguleerde diabetes kunnen tijdelijk verhoogde bloedglucosewaarden worden 
gemeten. Als gevolg van langer bestaande hyperglycemieën kunnen uitdroging en uiteindelijk 
coma ontstaan. Bij een eenmalig gemeten bloedglucosewaarde van 10-15 mmol/l is geen directe 
actie nodig, wel verder volgen met metingen.  
Bij bloedglucosewaarden >25 mmol/l moet de patiënt onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënten 
met een hyperglycemie moet altijd veel drinken om dehydratie te voorkomen. 
Bij glucose waarden boven 12 - 15 mmol/l zijn infecties veel gevaarlijker omdat de leukocyten veel 
minder actief de infectie aanpakken.  
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Beleid bij incidentele glucosewaarden tussen 10-25 mmol/l 
 
Ontregelingen bij insulinegebruik 
 
Geen klachten, 1-2 dd 
insuline 

Afwachten.  
Volgende 2 dagen dagcurve prikken. Indien noodzakelijk 
volgens protocol insuline aanpassen. 
 

Dorst/veel plassen. 2 dd 
insuline 

Bijspuiten met kort- of snelwerkende insuline: 2-4-6 regel 
(Bij BMI>30 en bij TDI >30E aantal E verdubbelen) 
Controle glucose elke 2 uur tot glucose <15 
>15 mmol/l: 4E bijspuiten (kort/snel werkende insuline) 
>20 mmol/l: 6E bijspuiten (kort/snel werkende insuline) 
 

4 dd insuline Bijspuiten met kort- of snelwerkende insuline: 2-4-6 regel 
(Bij BMI >30 en bij TDI >30E aantal E verdubbelen) 
Controle glucose elke 2 uur tot  glucose <15 
>15 mmol/l: 4E bijspuiten (kort/snel werkende insuline) 
>20 mmol/l: 6E bijspuiten (kort/snel werkende insuline) 
 

Misselijk met braken 
 

“Braken is bellen” 
Altijd arts waarschuwen. Bij aanhoudend braken langer dan 4 
uur moet een patiënt die insuline gebruikt opgenomen worden.  
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Bij insulinegebruik is een plotselinge ontregeling vaak het gevolg van een foutieve meting, 
verkeerd gespoten insuline of gevolgen uit de hypo-/hyperreeks. 
 
Foutieve metingen: 
 verkeerde strips (strips hebben verkeerde serienummer, passen niet bij meter); 
 de strips zijn verlopen; 
 meter staat niet ingesteld op mmol/l; 
 er is te weinig bloed op strip; 
 de meter is vuil; 
 de meter is niet geijkt, moet jaarlijks; 
 de handen zijn niet gewassen. 
 
Verkeerde toediening van insuline: 
 lipodystrofie/infiltraten; 
 verkeerde insuline (langwerkend/kortwerkend); 
 verkeerde dosering; 
 vergeten te spuiten; 
 koude insuline; 
 verkeerde spuittechniek; 
 insuline is niet gemengd; 
 verkeerd naaldgebruik. 
 
Koorts, braken en/of diarree kunnen het glucosemetabolisme verstoren en kunnen vooral bij 
patiënten die insuline gebruiken een hypo- of hyperglycemie veroorzaken. 
 
Om dehydratie te voorkomen is extra vochtinname noodzakelijk. 
De insulinetoediening moet altijd worden voortgezet, ook al gebruikt de patiënt minder of geen 
voedsel. 
De glucosewaarden en de vochthuishouding van een diabetespatiënt met koorts, braken of diarree 
moet door de behandelaar zorgvuldig worden bewaakt 
Bij braken en /of meer dan 5 x per dag diarree bestaat het risico op dehydratie. 
Bij dreigende dehydratie wordt Metformine (tijdelijk) gestaakt. Dit moet ook gebeuren met de 
Diuretica, ACE-remmers, ATII-antagonistenen en eventueel voorgeschreven NSAID. 
 
6.2.2 Hypoglycemie   
Volgens de NHG-standaard betekent hypoglycemie (hypo) een glucosewaarde lager dan  3.5 
mmol/l. Bij behandeling van DM2-patiënten wordt een glucosewaarde nagestreefd die niet lager is 
dan 4,5 mmol/l. (flowchart 25). 
 
Oorzaken van het ontstaan van een hypo kunnen zijn: 
 te weinig of te laat gegeten; 
 tussendoortje vergeten; 
 te veel insuline gespoten/of teveel orale medicatie; 
 niet geplande toename van lichaamsbeweging; 
 teveel alcohol; 
 menstruele cyclus; 
 spuitinfiltraten (instabiele afgifte). 
 
Symptomen van een (naderende) hypo: 
 bleekheid; 
 transpireren; 
 beven; 
 duizeligheid; 
 plotselinge honger; 
 plotselinge moeheid; 
 wazig zien; 
 tintelingen in tong en lippen; 
 hoofdpijn; 
 prikkelbaarheid; 
 agressief gedrag; 
 hartkloppingen. 
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Actie  
 Bij hypoglycemie verschijnselen moet de glucosewaarde in het bloed worden gemeten. 
 Bij glucosewaarde <4 mmol/l, advies: 16-20g koolhydraten (2-6 dextro-tabletten of 

suikerklontjes id koolhydraatrijke drank ). 
 Na 15 minuten de glucosewaarde controleren. Als de glucosewaarde dan nog steeds <4 mmol/l 

is: nogmaals koolhydraten nemen (1-3 dextro-tabletten of suikerklontjes). Deze stap moet 
herhaald worden tot de bloedglucose > 4 mmo/l is. 

 Als de hypo optreedt meer dan één uur voor een volgende maaltijd, dan moet de patiënt 10 
minuten na de initiële stap met snelle koolhydraatinname langzame koolhydraten gebruiken 
(boterham met beleg). 

 Probeer de oorzaak van de hypo op te sporen. 
 Bij bewusteloosheid niets laten drinken, glucagon in spier spuiten. Glucagon kan alleen helpen 

als voldoende glycogeen in lever aanwezig is, anders moet 20 – 40cc glucose 50% intraveneus 
worden gegeven. In het laatste geval is opname voor observatie geïndiceerd. 

 Preventie recidief door oorzaak na te gaan en na herstel goed te eten. 
 Nazorg en advies mantelzorg horen bij een goede behandeling. 
 
NB. bij hypo-achtige verschijnselen, maar glucose >4, geen noodzaak voor inname dextro of 
andere koolhydraten. Dit is een pseudohypoglycemie. 
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Herhaalde hypoglycemie 
Ingeval van herhaalde hypoglycemie is het belangrijk om de oorzaken hiervan op te sporen. Ook 
kan unawareness ontstaan voor hypo’s. Overweeg consultatie van een internist. Als er een 
verhoogd gevaar op ernstige hypoglycemie blijft bestaan (dit is een hypoglycemie waarbij de hulp 
van anderen nodig is), kan thuisbehandeling met glucagon worden overwogen door een 
geïnstrueerde huisgenoot. 
 
Bij behandeling met glucocorticosteroïden (bijvoorbeeld bij een exacerbatie COPD) is er een 
verhoogd risico op ontregeling. Hierbij is onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder 
insuline en al dan niet langer dan 10 dagen behandeling met glucocorticosteroïden (flowchart 
26).  
 
6.2.3 Prednison gebruik  
Werking prednison en andere toegevoegde steroïde medicatie 
Prednison heeft een glucoseverhogende werking: 
 na een paar uur, maximaal na zes tot acht uur 
 invloed tot ongeveer 12 uur 
Bij inname van de prednison bij het ontbijt, treedt een bloedsuikerstijging in de ochtend op, met 
een maximum in de loop van de middag en weer dalend in de avond. ’s Nachts is er een 
normalisering van het glucose. In de nanacht en vroege ochtend is de patiënt weer gevoeliger voor 
insuline en is er juist meer risico op hypoglycemie.  
Enerzijds neemt de insulineresistentie toe door de corticosteroïden (insulinebehoefte kan met 50% 
toenemen) anderzijds wordt bij langdurige behandeling met > 7.5 mg prednison de hypofyse-
bijnier as onderdrukt. Door dit laatste fenomeen daalt de ochtendpiek cortisol, waardoor patiënten 
gevoeliger zijn voor insuline.  
 
Controles glucose 
 In de loop van de middag glucose controles, i.p.v. nuchter glucose 
 Altijd adviseren tijdens prednisongebruik voldoende (water) te drinken. 
 Bij patiënten met DM2 vanaf dag 2 controleren (bij patiënten zonder DM2 glucose controle vanaf 

10 dagen corticosteroïden gebruik). 
 
Beleid (flowchart 26): 
Toediening prednison: 
 Tijdens het ontbijt 
 Verdeel prednison bij voorkeur over 2 doses . 
 Indien éénmalig gewenst, dit accepteren tot 50 mg in één dosis, bij hogere doses opsplitsen in 

twee porties, verdeeld over de dag . 
 Streef naar glucose van 6 tot 10 bij langdurige behandeling en bij een korte stootkuur  naar 

bloedglucose waarden van < 12-15 mmol/l op hoogste punt van de dag (= loop van de middag) 
 

Mensen zonder diabetes mellitus type 2 
Als mensen zonder DM2 langer dan twee weken prednison in supra-normale doseringen krijgen (> 
10 mg) dan is er een risico op glycemische ontregeling bij mensen die metabool al at risk zijn door 
middel van een insulineresistentie. Omdat niet goed te voorzien is wie dat zijn, moet om de maand 
bij alle patiënten die langdurig deze steroïden krijgen een BGN bepaald worden. Na drie maand kan 
men het om de drie maand bepalen.  
 
Als deze patiënten voor het eerst een hyperglycemie ontwikkelen geldt het volgende 
 Bij glucosewaarden > 15 in de loop van de middag: behandelen met Metformine. 
 Bij onvoldoende effect zelfcontrole aanleren 
 In tweede instantie toevoeging van een kortwerkend SU-derivaat, zoals Tolbutamide (500 -2000 

mg) of Gliclazide (30-120 mg), bij de lunch in te nemen 
 Bijstelling behandeling op geleide van 7-puntsdagcurve twee maal per week. 

  
Mensen met diabetes mellitus type 2  
Niet Insuline afhankelijk:  
 Meestal komt een patiënt met een korte stootkuur prednison tot één week niet in de problemen, 

maar dit geldt niet altijd.  
 Is er nog ruimte oraal, dan eventueel behandelen met kortwerkend SU-derivaat: Tolbutamide 

(tot 2000 mg) en Gliclazide(tot 120 mg) bij de lunch in te nemen. 
 Meestal lukt het niet om met tabletten alleen de stijging in de hand te houden. 
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 Zelfcontrole aanleren en insuline leren injecteren (indien nodig bij langer gebruik, bij stootkuur 
hoeft dit niet altijd). 

 Start bij een korte stootkuur prednison tot 10 dagen met een snelwerkend insuline volgens de 2-
4-6 regel.  

 Start bij langdurig gebruik, bij glucose >15 mmol/l met 10E NPH insuline bij het ontbijt 
(ongeveer zelfde profiel als werking prednison op bloedsuikers) of een Mix-insuline in de 
ochtend. 

 Stel de insuline bij aan de hand van de dagcurves (twee maal per week een 7-puntscurve) en 
streef bij langdurig prednison gebruik naar BG waarden van 6 tot 10 mmol/l. Bij een prednison 
stootkuur naar BG waarden van <12-15 mmol/l. 

 Afhankelijk van bloedsuikers ophogen van NPH insuline met 2 tot 4 eenheden per 2-3 dagen. 
 Als de prednison verminderd wordt dan moet ook de insuline mee verlaagd worden, in stapjes 

van 10-20%. De patiënt kan na enige weken weer op orale therapie overgezet worden.  
 Soms blijft de patiënt na afbouw lang insuline behoeftig in een lage dosering. 
 Behandeling van verhoogde glucosewaarden bij een stootkuur is vooral belangrijk bij infectie, 

omdat bij glucosewaarden >12-15 mmol/l leukocyten niet effectief werken om een infectie te 
attaqueren. 

 
Insuline afhankelijk: 
 Maak twee maal per week een 7-punts dagscurve. 
 Start zo nodig, bij glucose >15, een kort/snel werkend insuline, bijvoorbeeld Novorapid met 

name bij de lunch op basis van de dagcurve.  
 Bij 2dd Mix-insuline is het een optie de ochtenddosering van de Mix te verhogen. Bij een pre-

prandriale bloedglucose >15 mmol/l 4E extra, bij een pre-prandriale bloedglucose >20 mmol/l 6E 
extra. 

 Overgang van 1x of 2x per dag naar een basaal bolus schema is altijd mogelijk en vaak ook 
wenselijk. Met name de kortwerkende insuline moet worden opgehoogd op basis van de 2-4-6 
regel. Ook hier zal de meeste insuline rond de lunch moeten worden gegeven. 

 Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren. 
Na het staken van de prednison kan meestal weer geleidelijk worden terug gegaan naar het oude 
insuline schema.  
 
6.2.4 Vitamine B12 bepaling bij Metformine gebruik  
Bij 10% van de Metformine gebruikers wordt een verlaagde vitamine B12 spiegel gemeten in het 
serum. Dit heeft er toe geleid dat in 2012 een uitgebreid artikel in Huisarts & Wetenschap stond 
met het advies om bij Metformine gebruikers elke drie jaar het vitamine B12 gehalte in het serum 
te bepalen.  
Echter voortschrijdend inzicht en onderzoek heeft deze stelling weer achterhaald.   
Dit artikel stelt dat bij een serumspiegel onder de 100pmol/l er mogelijk een vitamine B12 
deficiëntie aanwezig is. Over het afkappunt voor de definitie van vitamine B12 deficiëntie is geen 
eenduidige opvatting.  
De weefselspiegel die van belang is voor de werking van vitamine B12 komt niet goed overeen met 
de in het bloed gemeten serumspiegel. Daarom is het bij een serumspiegel van vitamine B12 
tussen 100 en 200 pmol/l niet zeker of de weefselspiegel toch niet te laag is. Men kan dan een 
(dure) aanvullende bepaling in het bloed doen van het MMA (Methyl Malon Acid). 
Dit MMA wordt door vitamine B12 in het weefsel afgebroken. Een te hoge MMA waarde in het 
serum wordt veroorzaakt door een te lage waarde van vitamine B12 in het weefsel. 
 
Door ontwikkeling in laboratoriumtechnieken is bij diverse laboratoria de bepaling van de totale 
vitamine B12 spiegel vervangen wordt door de actieve vitamine B12 spiegel omdat dit een 
nauwkeuriger bepaling is. Dan worden de afkapwaarden 20 en 25 (i.p.v. 100 en 200).  
 
Vitamine B12 is in het lichaam nodig voor de opbouw van het zenuwstelsel en de rode bloedcellen. 
Een tekort zal zich klinisch het eerste uiten in een macrocytaire anaemie. Pas in latere stadia 
volgen neurologische afwijkingen zoals paraesthesieen, perifere neuropathieen of een 
gecombineerde strengziekte. Ook de psychiatrische symptomen als gedragsveranderingen, 
geheugenstoornissen dementie, depressie en psychose zijn latere verschijnselen. 
Uit recent onderzoek is gebleken dat het bepalen en suppleren van vitamine B12 alleen van belang 
is bij een aanwezige (macrocyataire anaemie).  
 
Bij een macrocytaire anaemia en Metformine gebruik moet het vitamine B12 gehalte in het serum 
worden bepaald. Bij een twijfelachtige uitslag dient tevens het MMA te worden bepaald om een 
inschatting te kunnen maken van de weefselspiegel van het Vitamine B12. Bij een macrocytaire 
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anaemie en een afwijkende vitamine bB12 waarde moet worden gesuppleerd  Voor de bepalingen 
zie bijlage 2 
Het suppletieschema berust op opinion based medicine bij gebrek aan zwaarder bewijs.  
 
De behandeling met Metformine moet wel voortgezet worden. Daarnaast moeten andere oorzaken 
van vitamine B12 deficiënties overwogen worden. Te denken valt aan alcoholisme, 
dieetdeficiënties, ziekte van maag of ileum, auto-immuun ziekten, infecties als Giardia Lamblia 
en/of gebruik van protonpompremmers of colchicine. 
In uitzonderlijke gevallen kan er bij een normale bloedspiegel toch een vitamine B12 tekort op 
weefselniveau ontstaan. Bij specifieke klachten moet de huisarts dan toch MMA bepalen. 
 
Ter discussie 
Vitamine B12 suppletie 
De oplaaddosis moet bij deficiënties parenteraal gegeven worden 10 injecties van 1 mg i.m, in het 
oplaadschema twee injecties per week. Na een maand starten met onderhoudstherapie. De 
onderhoudstherapie is bij voorkeur oraal 1 dd 1000ug (niet vergoed) of i.m. 1mg per twee maand 
(wel vergoed). In sommige gevallen is het nog minder frequent nodig. Over de zin van controle na 
suppletie is nog geen duidelijkheid. Het lijkt raadzaam om dit na een half jaar te doen. Na een jaar 
kan overwogen worden de therapie te staken mits er maar controle plaatsvindt. Het kan wel een 
half jaar duren voordat de hele voorraad weer verbruikt is.   
 
6.2.5 Vitamine D deficiëntie 
Vitamine D deficiëntie komt zeer vaak voor in Nederland. In verzorgingshuizen en bij allochtonen is 
een deficiëntie eerder regel dan uitzondering.  
 
Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Het lichaam kan onder invloed van zonlicht in de 
huid vitamine D zelf aanmaken. Vitamine D zit ook in eten: vooral in vette vis, en met wat lagere 
gehaltes in vlees en eieren. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en 
braadproducten.  
Voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een getinte huidskleur, mensen die weinig buiten 
komen en zwangere vrouwen geldt het advies om extra vitamine D te nemen. 
Vitamine D is een van de weinige vitamines die het lichaam zelf kan maken. Onder invloed van 
zonlicht wordt in de huid vitamine D gevormd. Daarnaast levert de voeding vitamine D.  
 
Vitamine D3 en vitamine D2 
Vitamine D komt voor in 2 vormen: cholecalciferol (vitamine D3) en ergocalciferol (vitamine D2). 
Vitamine D3 wordt in de huid gevormd en komt van nature in een aantal voedingsmiddelen voor. 
Ook wordt het vaak gebruikt in supplementen of toegevoegd aan voedingsmiddelen. 
Vitamine D2 wordt geïsoleerd uit bestraalde vetten en werd in het verleden veel toegepast bij 
verrijking van voedingsmiddelen. Nu is vitamine D2 grotendeels vervangen door (synthetisch) 
vitamine D3. Beide vormen zijn actief, maar vitamine D3 heeft een sterkere werking dan D2.  
 
Opname van vitamine D 
Vitamine D wordt in de darm het best opgenomen als er ook wat vet (olie) aanwezig is. In het 
lichaam wordt vitamine D in de lever omgezet in de actieve vorm: 25-hydroxyvitamine D en in de 
nieren tot  1,25-dihydroxyvitamine D. Deze laatste vorm heeft een hormonale werking. Het 
lichaam kan vitamine D opslaan in vetweefsel en organen, zoals de lever. 
 
Bronnen van vitamine D 
Vitamine D zit in vette vis, zoals haring, zalm en makreel. Ook leveren vlees en eieren wat 
vitamine D, maar een stuk minder. 
In Nederland wordt ook vitamine D toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en 
braadproducten (maar niet aan olie). In roomboter zit van nature vitamine D, maar veel minder 
dan wat er wordt toegevoegd aan margarines en halvarines. Ook aan kunstmatige 
zuigelingenvoeding wordt volgens de geldende EU-richtlijn vitamine D toegevoegd (1 tot 2,5 
microgram/100 kcal).  
Vanaf 2007 mag in Nederland ook aan andere voedingsmiddelen vitamine D worden toegevoegd, 
waarbij een maximaal verrijkingsniveau geldt van 4,5 microgram/100 kcal om een te hoge inname 
te vermijden. Er zijn vooral verrijkte zuivelproducten voor jonge kinderen op de markt gekomen 
 
Gezondheidseffecten 
Het lichaam heeft vitamine D nodig voor stevige botten en tanden. Het zorgt ervoor dat calcium en 
fosfor uit eten goed worden opgenomen en worden vastgelegd in de botten en tanden tijdens de 
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groei. Daarna is vitamine D nodig om botontkalking (osteoporose) zoveel mogelijk te beperken, en 
daarmee het risico van osteoporose op latere leeftijd te verminderen. Vitamine D speelt ook een 
belangrijke rol bij de celgroei en celdeling, zoals in het immuun(afweer)systeem. Ook heeft een te 
laag vitamine D gehalte een negatief effect op de insuline resistentie 
 
Te veel vitamine D 
Een te hoge vitamine D inname kan alleen voorkomen als gevolg van langdurig teveel 
supplementen gebruiken. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen boven de aanvaardbare 
bovengrens kunnen kalkafzettingen in het lichaam ontstaan. Dit kan zich uitten in een versnelde 
atherosclerose en dus hart en vaatlijden. Met een normale voeding en het opvolgen van het advies 
voor inname speelt dit niet. Ook langdurige blootstelling aan zonlicht geeft geen risico op een 
teveel aan vitamine D; de huid regelt dan namelijk de aanmaak.  
 
Voedingsadvies 
Voor iedereen geldt een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 10 microgram vitamine D. Alleen 
mensen van boven de 70 moeten 20 microgram per dag binnen krijgen.  
 
Extra vitamine D 
Voor de meeste mensen levert zonlicht samen met de voeding voldoende vitamine D. Maar 
sommige groepen hebben meer vitamine D nodig dan ze uit zonlicht en voeding kunnen halen. In 
de tabel hieronder zie je welke groepen het advies krijgen extra vitamine D te nemen via een 
supplement. 
 
Suppletie-adviezen Vitamine D 
Groep  Leeftijdsgroep Wie  Extra vitamine D in 

microgram (mcg)  
Kinderen  0 t/m 3 jaar  Iedereen 10 
Vrouwen 4 t/m 49 jaar Donkere (getinte) huidskleur en/of 

niet genoeg buitenkomen 
10 

 50 t/m 69 jaar Iedereen 10 
 70 jaar en 

ouder 
Iedereen 20 

Zwangere 
vrouwen 

 Iedereen 10 

Mannen 4 t/m 69 jaar Donkere (getinte) huidskleur en/of 
niet genoeg buitenkomen 

10 

 70 jaar en 
ouder 

Iedereen 20 

 
Eenheden en omrekening 
De hoeveelheid vitamine D kan worden uitgedrukt als microgram ergocalciferol (vitamine D2) of 
microgram cholecalciferol (vitamine D3). Regelmatig wordt ook de hoeveelheid internationale 
eenheden (afgekort IE of IU) vermeld, waarbij 40 IE overeenkomt met 1 microgram (afgekort mcg 
of µg).[ 
 
Aanvaardbare bovengrens 
De aanvaardbare bovengrens van de vitamine D-inname voor volwassenen en kinderen van 11 t/m 
17 jaar is 100 microgram per dag. Voor kinderen van 1 t/m 10 jaar is de grens 50 microgram per 
dag en voor kinderen tot 1 jaar is de bovengrens 25 microgram.  
 
Vitamine D deficiëntie is meestal een voedingsprobleem en ontstaat zelden door een lichamelijke 
ziekte. (b.v. ernstige lever of nierfunctie stoornissen) Als men zich houdt aan de richtlijnen van het 
Nederlands voedingscentrum zal er slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van een vitamine 
D deficiëntie. 
 
Ter discussie 
Omdat veel mensen zich niet houden aan het voedingsadvies is er verschil in opvatting over of 
screening van alle diabetespatiënten zinvol is. Men dient in ieder geval alert te zijn bij patiënten 
boven de 70 jaar, allochtonen en bij toename van insulineresistentie. Daarbij is het een kwestie 
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van stijl of de voedingsanamnese wordt uitgediept of dat men zich via een laboratoriumbepaling 
verzekert van een adequate spiegel van vitamine D.  
  
Bij een aangetoonde deficiëntie moet gesuppleerd worden. Het opladen moet met 
colecalciferoldrank 50.000 eh/ml gebeuren, wekelijks 1 ml. Na 8 weken kan gekozen worden voor 
maandelijks 1 ml colecalciferoldrank of dagelijks een tablet van 800 eh vitamine D3 .  
 
Bij een evident tekort in calcium intake kan dit eventueel met calcium gecombineerd worden 
waarbij de hoeveelheid calcium om cardiovasculaire redenen niet te hoog moet zijn.  
 
Bij een nierfunctiestoornis met een MDRD < 30 moet actief vitamine D3 (dihydroxycolecalciferol) 
gegeven worden omdat de noodzakelijke hydroxylering door de nier verminderd plaatsvindt.  
 
6.3 Risicofactoren 
6.3.1 Hypertensie  
Definitie hypertensie: 
RR >140 mm Hg (systolisch), gemeten in rust, drie metingen bij drie afzonderlijke bezoeken. 
Boven 80jaar RR >160 mm Hg (systolisch)  
 
Hypertensie is een risicofactor voor (flowcharts 11, 12, 13):  
 Cardiovasculaire aandoeningen 
 Microvasculaire complicaties 

- Retinopathie 
- Nefropathie 

 
Normotensie 
 Een geringe daling in systolische (10 mm HG) en diastolische bloeddruk (5 mm HG) geeft een 

risicoreductie van 30% in micro-angiopathische complicaties, 20% reductie in mortaliteit en 
50% reductie in CVA in 10 jaar tijd.  

 Vaak lukt het niet om de streefwaarde te halen met één medicijn. Daarom moet ongeveer 
30% van de patiënten behandeld worden met drie antihypertensiva. En dan nog wordt niet 
altijd de streefwaarde gehaald.  

 
Streefwaarden 
Streeftensie DM2 <140 mm Hg (bij micro-albuminurie,nefropathie  of retinopathie  <130/80).  
Bij geïsoleerde systolische hypertensie (RR systolisch >180 mm Hg) is het streven deze tensie 
geleidelijk te laten dalen tot een RR systolisch <140 mm Hg.  
Daarbij moet gewaakt worden de diastolische functie niet te ver naar beneden te brengen zeker 
niet op oudere leeftijd.  Boven de 80 jaar heeft het in het algemeen de voorkeur de diastolische RR 
niet onder de 80 te brengen. Het blijft maatwerk en zo nodig kan met een internist consulteren. 
Boven 80 jaar is RR <160 mm Hg de systolische streefwaarde 
 
Bij verdenking op cuff reactie of op white coat hypertensie is het raadzaam: 
 een meter mee te geven voor thuis metingen of  
 een 24-uurs bloeddruk registratie te laten plaats vinden.  
 
Therapie 
 Leefstijlveranderingen: 

cardiovasculair risico reductie door: 
- roken staken 
- meer bewegen 
- vermageren 
- reductie zoutintake 
- gezonde voeding 
- reductie alcoholintake 

 Medicamenteus:  
De eerste keuze van medicatie hangt af van het aanwezig zijn van een albuminurie. Zie verder 
flowchart 11. 

 
Antihypertensieve medicatie  
De indicatie voor een antihypertensivum wordt gesteld volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement. In aanvulling daarop worden voor DM2 patiënten de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
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 Thiazidediuretica hebben de voorkeur bij patiënten met DM2 en hypertensie zonder 
albuminurie. 

 Bij DM2 patiënten met hypertensie én micro- of macroalbuminurie wordt gestart met een ACE-
remmer of angiotensinereceptorblokkeerder (ARB) vanwege het nierbeschermende effect. 
Deze middelen hebben een gunstig effect op zowel de bloeddruk als het nierfunctieverlies en 
de progressie naar nierschade. De voorkeur gaat uit naar een ACE-remmer. Gelijktijdig gebruik 
van ACE-remmers en ARB’s wordt afgeraden.Dit geld ook voor Aliskiren wat een directe renine 
remmer is. 

 Voordat de patiënt met een ACE-remmer of ARB begint, controleert de huisarts het 
serumcreatinine en het kalium. Door deze middelen kan de nierfunctie bij mensen bij wie die 
functie al verminderd is, snel verslechteren. Eén week na de start van de behandeling moet de 
nierfunctie opnieuw worden gecontroleerd (zie de NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement). 

 Een stijging van het creatinine mag na het starten van een RAAS remmer tot 20 % 
geaccepteerd worden met als absolute ondergrens een klaring van 30 mmol/l  

 DM2 patiënten zonder hypertensie maar met micro- of macroalbuminurie en met een 
levensverwachting van minimaal tien jaar, worden eveneens behandeld met een ACE-remmer. 
Hierbij wordt gestreefd naar een dosering die de albuminurie zoveel mogelijk onderdrukt (de 
effectmaat is de albumine/creatinine-ratio, niet de bloeddruk). Als er bijwerkingen passend bij 
hypotensie optreden, wordt gezocht naar de maximale dosering die verdragen wordt.  

 
Behandelstappen: 
 Patiënt met DM2 zonder micro-albuminurie: 

stap 1: Niet medicamenteuze adviezen en Thiazidediureticum in een lage dosis; 
stap 2: toevoegen van een ACE-remmer of, als die niet wordt verdragen, van een 
angiotensine-II-antagonist; 
stap 3: calciumantagonist. 
stap 4: toevoegen van en bètablokker als een andere groep niet wordt verdragen of verhoging 
daarvan niet mogelijk is . 
 

 Patiënt met DM2 met micro-albuminurie: 
stap 1: Niet medicamenteuze adviezen en ACE-remmer of, als die niet wordt verdragen, een 
angiotensine-II-antagonist; 
stap 2: toevoegen van Thiazidediureticum in een lage dosis; 
stap 3: toevoegen  van een calciumantagonist. 
stap 4: toevoegen van een bètablokker als een andere groep niet wordt verdragen of 
verhoging daarvan niet mogelijk is.  
 

Opmerkingen:  
 In het algemeen raden we af meer dan drie soorten anti-hypertensiva tegelijkertijd voor te 

schrijven. Ook niet als de streefwaarden niet geheel worden bereikt) 
 Indien de streefwaarde niet kan worden bereikt spreekt men over therapie resistente 

hypertensie en dient verwijzing naar een internist overwogen te worden  
 Tijdens de instelling van de anti-hypertensieve behandeling wordt de bloeddruk twee- tot 

vierwekelijks gecontroleerd. 
 Schrijft de huisarts een diureticum voor dan start hij – als de serumkaliumconcentratie ≥3,5 

mmol/l is – met hydrochloorthiazide of chloortalidon in een dosering van eenmaal daags 12,5 
mg; Indien combinatie medicatie moet worden opgehoogd dient dit middel als laatste te 
worden opgehoogd. 

 Voordat de patiënt met een RAS-remmer (ACE-remmer of AII-antagonist) begint, controleert 
de huisarts de nierfunctie en de kalium spiegel van het bloed. Bij patiënten met een 
verminderde nierfunctie kan door het gebruik van deze middelen de nierfunctie snel 
verslechteren. 
Twee weken na de start van de behandeling en elke zes weken na dosis verhoging moet de 
huisarts de nierfunctie opnieuw controleren. Indien het serum creatinine meer dan 15 % 
toeneemt staakt men deze medicatie.  
Contra-indicaties voor ACE-remmers zijn ernstige nierfunctiestoornissen of een (bekende) 
bilaterale nierarteriestenose of unilaterale nierarteriestenose bij slechts één functionerende 
nier . Bij bijwerkingen van een ACE-remmer kan de patiënt overstappen op een angiotensine-
II-antagonist. De hoestprikkel is de meest bekende complicatie.  

 Patiënten zonder hypertensie maar met micro-albuminurie en met een levensverwachting van 
minimaal tien jaar, behandelen met een ACE-remmer in maximaal verdraagbare dosering. 

 Elke diabetespatiënt met een cardiovasculaire aandoening die niet op grond van comorbiditeit 
(zoals atriumfibrilleren) of structurele hartafwijkingen in aanmerking komt voor antistolling 
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(cumarinederivaat), krijgt eenmaal per dag 80 mg acetylsalicylzuur voorgeschreven.  
Voor diabetespatiënten zonder hart en vaatziekten  is er onvoldoende bewijs voor een 
standaardbehandeling met acetylsalicylzuur. 

 
6.3.2 Overgewicht en obesitas 
Overgewicht is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Door ischemie in met name abdominaal 
vetweefsel bij adipositas kan via allerlei ontstekingsmediatoren insulineresistentie ontstaan. Na 
aanvankelijk stijgen van de insulinespiegels om normoglycemie te houden, treedt vervolgens zowel 
bètacel- als alfacel-achteruitgang en destructie op met hyperglycemie tot gevolg. 
 
De meeste patiënten met DM2 hebben overgewicht. Volgens de NHG-standaard is leefstijladvies de 
eerst aangewezen behandeling niet alleen na het stellen van de diagnose maar ook na die tijd. 
Door af te vallen neemt de insulinegevoeligheid van de cellen toe.  
Overgewicht kan worden ingedeeld met de Queteletindex of Body Mass Index (BMI). Dit is de 
verhouding tussen gewicht en lengte. 
 
De volgende indeling geeft het risico weer op krijgen van hart- en vaatziekten bij overgewicht: 
 

BMI  Risico op hart- en vaatziekten 

<25 Gezond gewicht Niet verhoogd 

25-30 Overgewicht Weinig verhoogd 

30-35 Obesitas Matig verhoogd 

35-40 Ernstige obesitas Ernstig verhoogd 

>40 Morbide obesitas Zeer ernstig verhoogd 
 
Van belang is ook de tailleomtrek. De omtrek van de taille staat in verhouding tot de hoeveelheid 
vet in de buikholte. Juist de hoeveelheid vet in de buikholte vormt een risico. Het “appeltype” loopt 
een groter risico dan het “peertype”. De reproduceerbaarheid van deze methode valt in de praktijk 
echter vaak tegen. 
 
Hieruit vloeit de volgende indeling voort: 
 

Geslacht Tailleomtrek Risico op hart- en vaatziekten 

Vrouw <80 cm 
80-88cm 
>88 cm 

Niet verhoogd 
Verhoogd 

Sterk verhoogd 

Man <94 cm 
94-102 cm 

>102 

Niet verhoogd 
Verhoogd 

Sterk verhoogd 
 
Alle patiënten bij wie DM2 pas ontdekt is, moet de huisarts verwijzen naar de diëtist. Voor 
patiënten met (ernstige) overgewicht is (langdurende) begeleiding door de diëtist wenselijk.  
Bij een BMI >35 hoort ook een zogenaamd low carb dieet of bariatrische chirurgie tot de 
mogelijkheden. Het is belangrijk in dit geval rekening te houden met een sterk teruglopen van de 
insulinebehoefte en hierop te anticiperen om hypo’s te voorkomen.  
 
Bariatrische chirurgie 
Een patiënt met DM2 kan in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie als de BMI ≥35 kg/m2 is 
én de gangbare niet-chirurgische behandelingen niet hebben geresulteerd in blijvend 
gewichtsverlies of -behoud. De patiënt moet geen ernstige psychiatrische stoornis te hebben en 
niet ouder te zijn dan 65 jaar. Bariatrische chirurgie leidt tot een aanzienlijk gewichtsverlies, 
verbetering van cardiovasculaire risicofactoren en vermindering van cardiovasculaire morbiditeit en 
mortaliteit (zie de NHG-Standaard Obesitas). Bariatrische chirurgie leidt tot verbetering van de 
glycemische regulatie waarbij de gewichtsafname niet de enige determinant lijkt. Verbetering van 
de insulinerespons na bariatrische chirurgie werd niet in dezelfde mate gezien na 
gewichtsvermindering na dieettherapie. Na bariatrische chirurgie herstelt de glucosespiegel vaak 
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tot normale waarden. De voordelen moeten echter worden afgewogen tegen de kans op 
postoperatieve complicaties en mortaliteit. Er zijn verschillende operatieve behandelingen, elk met 
specifieke voor- en nadelen. De patiënt moet verwezen worden naar een ziekenhuis dat ruime 
ervaring heeft met bariatrische chirurgie. De bariatrische chirurgie wordt gedaan in ZGT locatie 
Hengelo. Het voorbereidingstraject gaat via de poli interne van het ZGT Hengelo.  
De patiënt wordt gescreend door een multidisciplinair team (internist, chirurg, anesthesist, 
psycholoog, diëtist, fysiotherapeut). 
De uiteindelijke beslissing al of niet te opereren wordt genomen in de obesitaskliniek, mede 
afhankelijk van de bevindingen bij de psychologische triage. Het is belangrijk om de patiënt 
hiervan op de hoogte te stellen om de verwachtingen realistisch te houden en teleurstellingen te 
voorkomen. Hij moet voldoende gezond zijn om anesthesie en chirurgie te ondergaan en moet de 
noodzaak van langdurige follow-up begrijpen en bereid zijn hieraan mee te werken. Ook moet de 
patiënt beseffen dat hij na bariatrische chirurgie levenslang een streng dieet en 
voedingssupplementen moet gebruiken. Verwijdering van overtollige buikhuid kan naderhand nodig 
zijn. De internist neemt de peri-operatieve diabetesregulatie op zich.  
Behalve bij de maagband operaties geldt voor alle andere bariatrische ingrepen dat de DM2 patiënt 
bij de tweede lijn onder behandeling blijft voor zijn DM (indien nog aanwezig).  
 
6.3.3 Roken 
Roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan en verergeren van hart- en vaatziekten. 
Stoppen met roken is dan ook een van de belangrijkste interventies om het risicoprofiel voor hart- 
en vaatziekten evenals diabetes mellitus gunstig te beïnvloeden. 
Roken verhoogt de hartslag en de bloeddruk. Het heeft onder meer een negatieve invloed op de 
intima van de bloedvaten en verlaagt het HDL-cholesterol. 
 
Uitgangspunten 
Rokers hebben de vrije keuze: ze zijn/blijven zelf verantwoordelijk voor hun (rook)gedrag. Voor 
het starten van een begeleidingstraject, moet de roker gemotiveerd zijn om te stoppen. Hij kan 
benoemen wat voor hem de winst is van het stoppen met roken, dus waarom hij wil stoppen.  
In grote lijnen wordt de Minimale Interventie Strategie (MIS) toegepast. 
Aan alle rokers vraagt de huisarts één keer per jaar tijdens een regulier consult of ze willen 
stoppen met roken en geeft een stop advies. Dit wordt geregistreerd in het HIS. Via motiverende 
gesprekstechnieken wordt geprobeerd deze motivatie te verhogen.  
De praktijkmedewerker verzorgt in principe de voorlichting en begeleiding bij het stoppen met 
roken. Ook kan verwezen worden naar www.rokeninfo.nl of andere stoppen met roken 
programma’s.  
Onderstaande boeken kunnen zinvol zijn voor zowel hulpverleners als patiënten die willen stoppen 
met roken. 
- Nederland stopt met roken - Pauline Dekker& Wanda de Kanter 
- Motiveren kun je leren - Pauline Dekker& Wanda de Kanter 
 
 
Voorlichting 
Ter ondersteuning van de voorlichting/begeleiding wordt gebruik gemaakt van folders van de 
Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl) en informatie van de website www.rokeninfo.nl 
en www.vitalevaten.nl.  
 
Zie voor het stappenplan begeleiding ‘stoppen met roken’ in de huisartsenpraktijk flowcharts 22, 
23, 24 en 25 ‘stoppen met roken’ van COPD (bijlage 3). 
 

6.4 Neuropathie  
Bij langer bestaande diabetes mellitus krijgt 40 % van de patiënten last van een polineuropathie. 
Behalve gevoelloosheid van eerst de benen en later de armen kan er ook pijn ontstaan ten gevolge 
van een neuropathie. Ook kan er pijn ontstaan in het verloop van een zenuw de zogenaamde 
mononeuropathie. 
 
Voor de negatieve symptomen van de neuropathie, het verdwijnen van de protectieve sensibiliteit 
van met name de voeten zie het hoofdstuk voetcontrole. 
 
Voor de positieve symptomen van de neuropathie: de pijn, moet de huisarts eerst aannemelijk 
maken dat het om een diabetische polineuropathie gaat. 

http://www.rokeninfo.nl
http://www.hartstichting.nl)
http://www.rokeninfo.nl
http://www.vitalevaten.nl.
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Hevige pijn die binnen een paar weken ontstaat heeft waarschijnlijk een andere oorzaak. Ook moet 
de huisarts alert te zijn op een thiamine deficiëntie bij een chronisch alcohol probleem of vitamine 
B1 of B12 deficiënties. Ook schildklier lijden en Lues staan in de differentiaal diagnose. 
 
Bij onduidelijkheid over de diagnose kan de patiënt naar de neuroloog verwezen worden om andere 
oorzaken uit te sluiten. Met een EMG kan een neuropathie van de grote vezels worden aangetoond. 
Een neuropathie van de kleine vezels kan niet met een EMG aangetoond worden. Hier moet de 
huisarts vooral op het klinisch beeld varen, naast het uitsluiten van andere aandoeningen. Voor 
neuropathische pijnen werken paracetamol en NSAID op placebo niveau. 
 
Bij behandeling van de pijn volgt men het schema van flowchart 22. 
De behandeling verloopt via trial and error waarbij elke medicatie zes weken wordt geprobeerd. 
Meestal lukt het om na een jaar de medicatie weer af te bouwen. 
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7 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HULPVERLENERS 
 

7.1 Samenwerking 
Diabeteszorg is ketenzorg. Voor een optimale diabetes zorg is een goede samenwerking tussen alle 
hulpverleners van groot belang. TED (de diabeteszorgstraat van THOON) probeert door afspraken 
en evaluatie samenwerking te bevorderen. Zo komt THOON tot een eenduidig en geïntegreerd 
hulpaanbod voor patiënten. Die integratie is van belang binnen de diabeteszorg zelf maar ook met 
de andere ziektebeelden en comorbiditeiten van de patiënt en de hulpverleners die daarbij 
betrokken zijn.  
Uitgangspunt bij de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende hulpverleners is dat 
iedereen zijn eigen professionele verantwoordelijkheid heeft. Deze is gebaseerd op de vereiste 
kennis en vaardigheden zonder daarbij de grenzen van het eigen kunnen en kennen uit het oog te 
verliezen. Alle hulpverleners moeten bevoegd en bekwaam zijn in de zorg die zij geven. Om tot 
goede afstemming te komen is transparantie ‘wie verleent welke zorg’ van groot belang in de 
ketenzorg. 
Samenwerking met patiënten en de patiëntenvereniging (de DVN) is het begin- en eindpunt in deze 
ketenzorg.  
 
Instrumenten voor kwaliteitsbevordering zijn: 
 Jaarlijks structureel overleg met de patiëntenorganisaties, in deze zorggroep de Diabetes 

Vereniging Nederland (DVN). Hierbij stemmen THOON en de DVN wederzijdse plannen en 
ontwikkelingen af; 

 afspraken van verwijzing en rapportage met oogartsen; 
 afspraken van verwijzing, rapportage en terug verwijzing met internisten op basis van de LTA 

DM2 van 2012;  
 Op grond van deze LTA is voor de regio een RTA geschreven die in het voorjaar van 2014 

operationeel wordt; 
 afspraken over en evaluatie van de consultatie met de regionale internisten; 
 afspraken over en evaluatie van regionaal onderwijs en de kwaliteit van samenwerking mede 

aan de hand van de consultaties;  
 regionale afspraken met de paramedische beroepsgroepen; 
 de klankbordgroep: hierin zitten vertegenwoordigers van alle relevante zorgverleners die over 

de te bespreken onderwerpen hun advies geven en consensus gezocht wordt. De 
klankbordgroep vergadert in wisselende samenstelling 4x per jaar; 

 inzicht in elkaars kwaliteitsbeleid en protocollen; 
 overzicht over de verwijsmogelijkheden (sociale kaart); 
 jaarlijks overleg met onderaannemers, zoals de SHO en de podotherapeuten; 
 zo mogelijk jaarlijks overleg met andere relevante partijen in de hulpverlening aan 

diabetespatiënten zoals de diëtisten, apotheken en laboratoria. 
 jaarlijks afstemmen met kaderartsen van andere zorgstraten voor de integratie van de 

patiëntenzorg bij comorbiditeiten. 
  
7.2 Huisarts 
 Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het diabetes type 2 protocol in de eigen 

praktijk; 
 is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de diabetes type 2 patiënt die onder behandeling is in 

de eigen praktijk; 
 participeert in de behandeling samen met de praktijkmedewerkers, diëtist, oogarts en 

eventueel internist of andere werkers in diabeteszorg; 
 stelt de diagnose diabetes mellitus en deelt deze mee aan de patiënt; 
 stelt een risicoprofiel op; 
 bepaalt de medicatie en/of medicatiewijziging; 
 integreert de behandeling van diabetes mellitus met comorbiditeiten en andere medicatie. 
 staat garant voor complexere psychische zorg en levensloop geneeskunde; 
 verwijst de patiënt zo nodig naar internist of andere specialist; 
 ziet de patiënt eenmaal per jaar zelf en bij problemen vaker; 
 blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de diabeteszorg binnen het vakgebied; 
 is eindverantwoordelijk voor kwaliteitbewaking binnen de eigen praktijk. 
 ziet toe op individueel maatwerk van de behandeling met behulp van het aanbieden van het 

individuele zorgplan 
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Kwaliteitsborging huisarts en diabetes 
De huisarts: 
 is jaarlijks aanwezig op een geaccrediteerde nascholing op diabetes gebied; 
 is aanwezig op de jaarlijkse benchmarkavond van de zorggroep (spiegelavond) waarop de 

spiegelinformatie wordt besproken. Deze is geaccrediteerd en kan ook als zodanig meetellen;. 
 heeft in 2013 de geaccrediteerde Basisscholing Insulinetherapie met goed gevolg doorlopen;  
 is aanwezig bij de jaarlijkse praktijkvisitatie of heeft dit gedelegeerd aan een collega die de 

praktijk direct coacht op diabetesgebied.  
 
7.3 Praktijkondersteuner 
 participeert in de behandeling samen met huisarts, andere praktijkmedewerkers, de diëtist, 

eventueel de wijkverpleegkundige of tweedelijns diabetesverpleegkundige of andere 
hulpverleners in de diabeteszorg; 

 verzorgt de eerste educatie aan nieuw gediagnosticeerde DM2 patiënten; 
 verzorgt de jaarlijkse en driemaandelijkse controles van DM2 patiënten; 
 zorgt voor verwijzing naar oogarts en diëtist; 
 verstrekt aan de patiënt voorlichting en informatie wat betreft DM2, de daarbij behorende 

leefregels en beantwoordt vragen binnen haar kennisniveau; 
 verwijst door naar de huisarts: patiënten die moeite hebben met naleving van een gezonde 

leefwijze, het innemen van medicatie of eventuele andere complexe situaties of 
stemmingsstoornissen en angsten; 

 verstrekt aan de patiënt informatiebrochures; 
 maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up; 
 verwijst patiënten 4x per jaar naar het laboratorium en controleert op regelmatige (één keer 

per 2 jaar) oogcontrole. 
 adviseert en instrueert de patiënten die overgaan op insulinegebruik in zelfcontrole en 

spuittechniek met aanvullende educatie, mits bekwaam! 
 adviseert en instrueert de patiënten m.b.t. insulinegebruik bij ziekte, sport, reizen en medische 

of cultureel/religieuze gemotiveerde dieetaanpassingen 
 overlegt met de huisarts over soort en dosis insuline en/of orale medicatie bij aanvang en/of 

wijziging van deze medicatie; 
 participeert in multidisciplinaire overlegorganen die gerelateerd zijn aan DM2 en rapporteert de 

bevindingen terug naar de huisarts; 
 informeert de huisarts over de toestand van de patiënt en zorgt dat de huisarts op de hoogte is 

van de noodzaak tot eventueel doorverwijzen; 
 zorgt voor naleving van het DM protocol en van de binnen de praktijk gemaakte 

werkafspraken; 
 zorgt ervoor op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de diabeteszorg binnen het eigen 

vakgebied; 
 instrueert, begeleidt en overlegt met mantelzorgers en professionele verzorgers/hulpverleners 

indien nodig; 
 ziet toe op individueel maatwerk van de behandeling met behulp van het aanbieden van het 

individuele zorgplan. 
 
De POH: 
 is aanwezig op twee verplichte scholingsavonden per jaar, waarbij tenminste eenmaal per jaar 

de spiegelinformatie (spiegelavond) wordt besproken;  
 heeft in 2014 de cursus motivational interviewing met goed gevolg doorlopen;  
 is aanwezig bij de jaarlijkse praktijkvisitatie. 
 

7.4 Diabetesverpleegkundige 
 Adviseert en instrueert de patiënten die overgaan op insuline (alle vormen van 

insulinetherapie) 
 leert de patiënt zelfcontrole en zelfregulatie aan; 
 zie verder taken POH. 
 

7.5 Internist 
 Behandelt en controleert gecompliceerde DM 2 in de tweede lijn; 
 behandelt complicaties en comorbiditeit; 
 kan geraadpleegd worden voor consultatie. 
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Er is een goede samenwerking met de internisten van MST en ZGT Hengelo. 
Er is jaarlijks een evaluatie over de verwijzing, rapportage, terugverwijzing en samenwerking. Ook 
is er structureel overleg over gezamenlijk onderwijs in de regio.  
 

7.6 Oogarts 
Behandelt de diabetische retinopathie en communiceert hierover volgens de landelijke richtlijnen.  
Met de oogartsen vindt jaarlijks structureel overleg plaats.  
 

7.7 Vaatchirurg 
 doet aanvullende diagnostiek bij verdenking perifeer vaatlijden; 
 behandelt perifeer vaatlijden. 
Er is een goede samenwerking met de vaatchirurgen en de podotherapie in het MST en het ZGT 
voor de behandeling van de diabetische voetproblemen.  
 

7.8 Bariatrische chirurgie 
 doet aanvullende diagnostiek bij de wens tot bariatrische chirurgie,  
 past bariatrische chirurgie toe bij geschikte patiënten en doet de chirurgische nazorg. 
 

7.9 Podotherapeut 
 Houdt zich bezig met beoordeling en behandeling van risico factoren van de voetgezondheid om 

complicaties te voorkomen;  
 verwijst bij progressie van de voetaandoening of complicaties door naar de voetenpoli van de 

tweede lijn;  
 verwijzing naar podotherapeut binnen de DBC Diabetes: bij Simms 2 classificatie.  
 
Een podotherapeut is de enige wettelijk erkende en in de wet BIG geregistreerde voetspecialist in 
Nederland. De beoordeling en een deel van de behandeling wordt binnen de zorgstraat vergoed bij 
podotherapeuten die aangegeven hebben interesse en expertise te hebben in diabetes voetzorg en 
zich daarop transparant laten beoordelen.  
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de podotherapeut aangesloten zijn bij 
THOON.bv. Op de website is te vinden om welke podotherapeuten dit gaat. Deze groep heeft ook 
samenwerkingsafspraken met THOON en de aangesloten pedicures. 
Er is structureel overleg met deze groep podotherapeuten over verwijsindicaties, rapportage, 
terugverwijzing, nascholing en onderzoek.  
 

7.10 Pedicure met aantekening diabetische voet/medisch pedicure 
Als de voetklachten complex zijn, kan aanvullende voetzorg worden verleend door een pedicure 
met een aantekening ‘voetverzorging bij diabetes’ of door een medisch pedicure. Om voor 
vergoeding in aanmerking te komen, moet de pedicure aangesloten zijn bij THOON bv. Op de 
website is te vinden om welke pedicures dit gaat. Deze groep heeft samenwerkingsafspraken met 
THOON en de aangesloten podotherapeuten.  
 
7.11 Diëtist 
 inventarisatie van voedings-/leefgewoontes; 
 educatie over dieet in relatie tot diabetes en/of insulinegebruik; 
 persoonlijk dieetadvies opstellen; 
 begeleiding en bijstellen van dieetadvies. 
Dieet is altijd een onderdeel van de behandeling van een diabeet. 
 
Verwijzing naar de diëtist moet altijd plaatsvinden bij een nieuwe patiënt, bij starten met insuline 
en ontregelde diabetes. 
Een goed ingestelde patiënt kan op verzoek jaarlijks een check van de voeding door de diëtist 
krijgen. Ook bij eventuele comorbiditeiten of intensieve begeleiding bij adipositas kan met op 
verzoek verwezen worden. De arts krijgt aan het begin en aan het eind van de begeleiding en 
indien wenselijk tussentijds een schriftelijke rapportage. 
Naast de individuele begeleiding kan er ook begeleiding in groepsverband plaatsvinden.  
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Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de diëtist aangesloten zijn bij THOON bv. Op de 
website is te vinden om welke diëtisten dit gaat. Deze groep heeft inhoudelijk overleg en 
samenwerkingsafspraken met THOON. 
 
7.12 Fysiotherapeut   
 Voert indien gewenst een beweegprogramma uit. 
 Overleg over verwijs- en terugrapportage vindt plaats.  
Er vindt binnen de zorgstraat geen vergoeding voor fysiotherapie plaats. Ook zijn er geen 
overstijgende samenwerkingsafspraken gemaakt. 
 
 
7.13 Laboratoria 
Eerste lijn: SHO 
 Voert fundus screening op diabetische retinopathie uit (de performance cijfers worden jaarlijks 

geëvalueerd); 
 verricht laboratoriumbepalingen; 
 biedt optioneel 24-uurs bloeddrukmeting aan huisartspraktijken aan.  
 
Tweede lijn: Medlon / Ziekenhuis Röpcke-Zweers 
 Verricht laboratoriumbepalingen; 
 IJkt glucosemeters van diabetes patiënten voor patiënten (eens per 18 maanden). 
Er vindt jaarlijks overleg plaats met de laboratoria over de kwaliteit en wenselijke ontwikkelingen.  
 
7.14 Apotheek  
 Geeft voorlichting over medicatie en controleert geschiktheid medicatie; 
 is alert op polifarmacie; 
 houdt een medicatie overzicht bij; 
 bewaakt medicatie (contra indicaties/ interacties e.d.);  
 signaleert therapieontrouw. 
Overleg vindt plaats met de regionale vertegenwoordigers van de apotheken. 
 
7.15 Allochtone zorgconsulent 
 Is verantwoordelijk voor begeleiding van specifieke allochtone groepen; 
 kan gericht ingezet worden om specifieke groepen te begeleiden op een manier die past bij hun 

taal en cultuur. 
  

7.16 Psycholoog  
 Kan diabetes patiënten die door hun ziekte in psychische nood komen, helpen en begeleiden 

met het verwerken, coping en acceptatie.  
Er is helaas nog weinig diabetesspecifieke psychologische expertise in deze regio. 
 

7.17 GGZ verpleegkundige 
 Kan door de huisarts in de eigen praktijk ingezet worden om psychische klachten, acceptatie 

en coping problemen te inventariseren en te verduidelijken. Daarna kan zo nodig 
hulpverleningsadvies volgen.  

 

7.18 Thuiszorg 
 Verzorgt/verpleegt diabetespatiënten waar nodig; 
 neemt (deels) medicatietoediening en controle en voorlichting over; 
 heeft een taak bij het leren bloedglucose meten en injecteren van mensen met beperkte 

mobiliteit; 
 ondersteunt zelfmanagement en voert indien nodig de insuline injecties uit. 
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7.19 Verzorgingshuizen  
Het is raadzaam dat huisartsen zelf samenwerkingsafspraken maken met betreffende 
verzorgingshuizen. Het THOON protocol kan hierbij gebruikt worden. De nascholing van 
verpleegkundigen en verzorgenden kan in overleg met de zorggroep georganiseerd worden.  
 

7.20 Patiëntenvereniging: DVN 
Hoewel deze vereniging niet primair onder de hulpverlening valt, is het toch een belangrijke speler 
in de diabeteszorg. Daarom hebben we zowel met de regionale als de landelijke vereniging 
structureel en goed overleg en nemen we deel aan gemeenschappelijke projecten.  DVN beschikt 
ook over gecertificeerde ervaringsdeskundigen die geraadpleegd kunnen worden.  
Ook wordt gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek opgezet om onze keuzes en doelen ook 
wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. 
 

7.21 Zorgverzekeraar 
Hoewel de zorgverzekeraar geen directe samenwerkingspartner in de hulpverlening is, vormt deze 
wel een essentieel onderdeel in de kwaliteitscyclus. De regionale zorgverzekeraar Menzis 
organiseert de meting van de cliëntervaring ook wel patiënt-tevredenheid genoemd. Ook vindt er 
structureel overleg plaats over doelen, prioriteiten en de oplossing voor praktische knelpunten.  
In de driehoek patiëntenvereniging, zorgverzekeraar en de zorggroep vindt jaarlijks inhoudelijk 
overleg plaats over de evaluatie van de benchmark en de plannen voor het volgend jaar.  
 

7.22 Mondhygiënist/ tandarts 
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten bij glycemische ontregeling sneller tandheelkundige 
aandoeningen krijgen. Omgekeerd is ook gebleken dat een parodontitis of een slecht gesaneerd 
gebit de glycemische instelling sterk negatief kan beïnvloeden. 
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8 SPECIALE OMSTANDIGHEDEN 
 
8.1 Ouderen 
Vanwege de specifieke problematiek is er een apart hoofdstuk toegevoegd voor de oudere patiënt. 
We volgen hierin de Verenso richtlijn van 2011.  
Door allerlei factoren zijn oudere patiënten vaak extra kwetsbaar. 
Het betreft een grote groep patiënten. In onze zorggroep is in 2011 46% ouder dan 70 jaar. Het is 
meer zinvol om leven toe te voegen aan de jaren, dan jaren aan het leven. 
 
Hoewel leeftijd een relatief gegeven blijft, heeft deze patiëntengroep een andere fysiologie en 
levensverwachting dan de jongere patiënten. Levensverwachting is voor het beleid meer van 
belang dan de leeftijd zelf. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven staat centraal. Interventies 
zijn met name gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid met de wens van de oudere patiënt.  
  
Als uitgangspunt worden in dit protocol diverse leeftijden genoemd. Daarbij blijft de nuance nodig 
dat je voor het beleid ook telkens naar de levensverwachting moet kijken. 
Men hoeft vaak minder rekening te houden met lange termijn complicaties en meer met 
bijwerkingen, comorbiditeit en toepasbaarheid van behandeling. Er is vaker sprake van meerdere 
chronische ziekten, beperkte fysieke en cognitieve belastbaarheid, polyfarmacie en hulpbehoefte. 
Oudere patiënten laten een zeer grote variatie in ziektebeloop, mogelijkheden en beperkingen zien 
hetgeen blijft vragen om een individuele zorg op maat.  
De fysiologische contraregulatie van de glucosestofwisseling werkt minder goed en de gevolgen 
van hypoglycemie zijn groter.  
De diagnosecriteria voor diabetes mellitus zijn voor jongere en oudere patiënten hetzelfde. Door 
normale veroudering stijgt de nuchtere glucose 0,06 mmol/l over 10 jaar (boven de 50 jaar) zodat 
deze factor verwaarloosbaar is.  
Daarentegen zijn de streefwaarden bij ouderen met diabetes mellitus wel anders dan bij jongere 
patiënten.   
 
HbA1c bij ouderen: 
 
Streefwaarden DM2 patiënten van 70 jaar en ouder  
 

 
 
Indien de levensverwachting minder is dan 5 tot 6 jaar, kan de streefwaarde HbA1c worden 
versoepeld tot op zijn minst 69 mmol/mol (8,5%) mits er geen hyperglycemische klachten zijn. 
 
Hypoglycemie / hyperglycemie bij ouderen: 
Vanwege het risico op langdurende hypoglycemie moeten er bij ouderen geen langwerkende SU-
derivaten gebruikt worden. Ook hier geld de voorkeur voor gliclazide met tolbutamide als tweede 
keus  
Als insulinetherapie met langwerkende preparaten wordt gegeven is er enige voorkeur voor 
analoge preparaten als (nachtelijke) hypoglycemieën optreden of wanneer het tijdstip van de 
injectie praktisch moeilijk haalbaar is voor de nacht.  
De tekenen en signalen van ontregeling zijn deels anders als bij jongere mensen, zie onderstaande 
tabel. 

Alleen leefstijladvisering 
OF metformine monotherapie 

 
≤ 53 mmol/mol 

 

Ja 

Diabetesduur < 10 jaar ≤ 58 mmol/mol 
 

≤ 64 mmol/mol 

Ja 

Nee 
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Tabel: klachten bij hyperglycemie en hypoclycemie 
 
Hyperglycemie Hypoglycemie 

 Duizelingen, incontinentie 

Wazig zien, visuele stoornissen Verwardheid of desoriëntatie 

Gewichtsverlies Slechte concentratie en coördinatie 

Uitdroging Slaperigheid 

Lusteloosheid, vermoeidheid Algehele zwakte. Licht gevoel in het hoofd 

Infecties, slechte wondgenezing Transpireren, bleek zien 

Acute cognitieve veranderingen zoals 
verwardheid. Toenemende 
dementieverschijnselen 

Cognitieve beperking 

 Verwardheid, agressief gedrag 

 Veranderde persoonlijkheid en stemming 
(apathie of depressie) 

Vallen Vallen, onvastheid 

Functieverlies Hallucinaties 

Verslechterde incontinentie Myocardinfarct 

 Toevallen, insulten 

Beroerte Beroerte, neurologische uitval lijkend op een 
CVA bijvoorbeeld een hemibeeld 

Niet-ketonisch hyperosmolair coma diabeticum Coma, overlijden 
 
Bloeddruk bij ouderen 
Pas wanneer de systolische bloeddruk boven de 160 mm Hg komt, moet behandeling overwogen 
worden. Dit geldt vanaf 80 jaar. Bij zeer hoge leeftijd zijn nog hogere bloeddrukwaarden 
aanvaardbaar. Ook bij valneiging door orthostasis moet men eventueel hogere waarden 
accepteren.  
De systolische bloeddruk moet niet onder de 150 mm Hg komen, behalve als dit voor hartfalen 
noodzakelijk of onvermijdelijk is. 
Behandeling van hypertensie is van belang om het risico te verminderen op een beroerte, 
cardiovasculair incident en hartfalen. 
Het is wenselijk om bij voorkeur niet meer dan twee antihypertensiva te gebruiken. 
Valneiging moet telkens afgewogen worden tegen cardiovasculaire ziekten en risico’s. 
 
Stop antihypertensiva bij een intercurrente ziekte zoals infectie (pneumonie/ gecompliceerde 
urineweginfectie) maar ook bij een systolische bloeddruk van <140 mm Hg. 
 
Statines en ouderen 
Bij patiënten boven de 80 jaar is het niet zinvol om te starten met een statine voor primaire 
preventie als de levensverwachting minder dan 2 jaar is. De streefwaarde blijft LDL <2,5 mmol. Dit 
blijft in de praktijk lastig en vragen om zorg op maat. 
 
Gebruikt de patiënt al een statine zonder klachten dan kan hij daarmee doorgaan. 
Bij een cardiovasculair incident in voorgeschiedenis is het raadzaam om wel met statine te starten. 
Statines hebben slechts zin als de levensverwachting meer dan 2 jaar bedraagt. 
 
Acetylsalicylzuur en ouderen  
 Ouderen met DM2 zonder cardiovasculaire incidenten of aangetoond occlusief vaatlijden 

moeten acetylsalicylzuur niet als primaire preventie routinematig gebruiken. 
 Als er sprake is van een cardiovasculair incident in de voorgeschiedenis of een aangetoond 

occlusief vaatlijden, dan moet de huisarts acetylsalicylzuur als secundaire preventie 
overwegen. 
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 Geef ter preventie van bloedingen in maag of duodenum een lage dosis protonpompremmer 
aan patiënten boven de 60 jaar.  

  
Periodieke controles bij ouderen  
Periodieke controles bij ouderen vergen veel meer maatwerk. 
Hier komt de geïntegreerde zorg  en samenwerking om de hoek kijken met de regiefunctie vanuit 
de huisartspraktijk 
Tijdens de controles moet er meer nadruk liggen op: valneiging, hypoglycemieën, cognitie en 
depressie, eetpatroon, ondervoeding, mobiliteit en ADL-behoud. 
 
Nierfunctie en ouderen  
De kreatininebepaling moet bij voorkeur plaatsvinden door middel van de MDRD methode. Heeft de 
patiënt een gewicht van minder dan 70 kg dan heeft de Cockroft methode de voorkeur.  
Bij twijfel kan een kreatininebepaling uit 24-uurs urine worden gedaan hoewel dit op oudere leeftijd 
niet altijd betrouwbaar uit te voeren is. 
 
Micro-albuminurie  
Als bij een patiënt van 80 jaar of ouder geen albuminurie aanwezig is, dan hoeft de huisarts de 
albumine in urine niet meer te bepalen. Het duurt zeker acht jaar om een nefropathie te 
ontwikkelen en een terminale nierfunctiestoornis duurt zeker vijftien jaar.  
Daarom is het raadzaam om geen controle op micro-albuminurie te doen bij een levensverwachting 
korter dan 10 jaar en als er geen intentie bestaat zo nodig ook tot dialyse over te gaan.    
 
Voetonderzoek 
Voetonderzoek is op oudere leeftijd in verband met verminderde zintuigfunctie en cognities van 
groot belang.  
Bij hoogrisico patiënten moet een voetonderzoek eens per 3 maanden plaatsvinden en bij laagrisico 
patiënten eens per jaar. 
 
Fundusscreening en ouderen 
Het belang van de fundusscreening is niet anders dan bij jongere patiënten.  
Wel is er bij druppelen voor verwijding meer kans op een acuut glaucoom. 
Bij een levensverwachting korter dan zes jaar is een funduscontrole bij een patiënt zonder een 
retinopathie niet aan te bevelen. 
 
Educatie en ouderen  
Men moet er rekening mee houden dat op ouder leeftijd de inprenting van nieuwe informatie 
moeilijker kan verlopen en dat men er voor moet waken te veel informatie tegelijkertijd te 
verstrekken. 
De educatie aan deze groep dient bij voorkeur in aanwezigheid van hun mantelzorgers/ familie te 
gebeuren. De communicatie met verzorgenden is een groot aandachtspunt. 
 
8.2 Analfabetisme 
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de diabetespatiënten gehinderd wordt door lees- en 
taalstoornissen en dat 35% niet goed kan rekenen. Onder allochtonen ligt dit percentage nog 
hoger.  
Omdat hierover vaak schaamte bestaat, is dit maar in de helft van de gevallen bekend bij de 
kinderen van deze patiënten en maar in een kwart van de gevallen bij de hulpverleners.  
Deze groep heeft door deze beperking een lage vaardigheid in het aanpakken van eigen 
gezondheid. 
 
De kans op laag geletterdheid is groter bij de volgende patiënten; 

o Laatkomers of no show 
o Patiënten die opdrachten niet goed uitvoeren 
o Patiënten die de weg vaak kwijt zijn 
o Patiënten waarbij het verzamelen van getallen of gegevens niet goed lukt. 
o Patiënten die vaak ontregeld zijn. 

 
Een echte oplossing voor dit probleem is er niet. Het bekend zijn ervan bij mantelzorg en 
hulpverleners maakt het mogelijk om informatie en begeleiding zo veel mogelijk in eenvoudige taal 
en op maat te geven. Ook zal telkens moeten teruggevraagd worden wat een patiënt ervan 
begrepen heeft en wat men er mee kan.  
Het blijft op alle fronten een grote groep met extra risico’s en minder zelfredzaamheid. 
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8.3 Ramadan 
De Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender en tevens vastenmaand. De 
periode van reiniging en bezinning wordt vormgegeven door gedurende 29 tot 30 dagen te vasten. 
De meeste stromingen binnen de islam stellen het vasten verplicht voor volwassenen die geestelijk 
en lichamelijk gezond zijn. 
Mensen die chronisch ziek zijn en behandeld worden met medicatie hebben een definitieve 
dispensatie van het vasten. 
 
Diabetes en Ramadan 
In principe moet de huisarts altijd aan diabetespatiënten adviseren om niet te vasten. Met name bij 
type 1 diabeten en diabeten met al ontwikkelde complicaties is het van belang om dit advies te 
handhaven en er niet van af te wijken. Als compensatie voor het niet-vasten moeten zij een 
vergoeding betalen in de vorm van geld of voeding verstrekken aan armen.  
Bij type II diabetes kan het vasten besproken worden en eventueel in goed overleg met de patiënt 
de medicatie aangepast worden.   
Mensen die reizen, menstrueren of tijdelijk ziek zijn kunnen een tijdelijke dispensatie aanvragen en 
moeten het vasten later weer inhalen. Dus ook buiten de vastenmaand kan worden gevast. 
Het is van groot belang om als behandelaar zelf het initiatief te nemen om het onderwerp diabetes 
en Ramadan bespreekbaar te maken. Patiënten zelf gaan er vanuit dat wanneer een arts dit 
onderwerp niet bespreekbaar maakt, zij zonder problemen kunnen vasten. 
De begeleiding van diabetespatiënten gedurende de Ramadan is van essentieel belang. Het gaat 
niet alleen om begeleiding tijdens de Ramadan, maar ook voor en na de Ramadan. We kunnen wel 
spreken van zorg voor (pre), tijdens en na (post) de Ramadan. 
 
Begeleiding bij de voorbereiding 
• Informeer bij de patiënt of hij al eerder heeft gevast, vraag naar de ervaringen hiermee  
• De patiënt moet psychisch in staat zijn om mee te doen aan de Ramadan  
• In overleg vaker controle (bloedglucose nuchter, Hba1c, nierfuncties etc.)  
• Gewicht opnemen (vastleggen in de status)  
• De patiënt attenderen op hypo’s, en wat te doen  
• De patiënt attenderen op een gezond voedingspatroon  
• De patiënt uitleg geven over het eventueel aangepaste medicatie beleid  
• De patiënt attenderen op het belang van continueren van medicatie zoals dat afgesproken is  
• De patiënt instructies geven hoe de glucose dagcurve gedurende de Ramadan uit te voeren (voor 
het ontbijt vroeg in de ochtend, bij het middaggebed, voor het avondeten, verbreken van het 
vasten en voor het slapen gaan).  
• De patiënt uitleggen dat de eerste vier dagen van het vasten erg belangrijk zijn, en dat de 
suikers regelmatig gecontroleerd moeten worden. (De eerste vier dagen zijn belangrijk omdat men 
hier de informatie krijgt hoe het lichaam reageert op het vasten) 
 
Begeleiding tijdens de Ramadan 
• De patiënt op het spreekuur terug laten komen wanneer deze vier à vijf dagen heeft gevast, 
kijken naar de glucose dagcurve, beoordelen of het aangepaste medicatiebeleid gehandhaafd kan 
worden of aangepast moet worden  
• Informeer naar zijn voedingspatroon (oppassen met koolhydraatrijke maaltijden)  
• Informeer naar eventueel hypoglycemie (tijdstip en verloop hiervan)  
• Informeer naar de tijd van medicatiegebruik (soms komt het voor dat mensen uren na het eten 
pas medicatie gebruiken)  
• Laat de patiënt gedurende de ramadan één keer per week een bloedsuiker dagcurve doen en 
doorbellen om te beoordelen  
• Laat de patiënt gedurende de Ramadan elke 15 dagen op het spreekuur terug komen (leg het 
belang hiervan ook uit aan de patiënt: op tijd problemen ondervangen)  
• Zorg dat er een afspraak gepland wordt ruim 3 dagen na afloop van de Ramadan (niet rondom 
het suikerfeest, men komt dan toch niet, of belt af) 
 
Begeleiding na de Ramadan (nazorg) 
• De patiënt drie of vier dagen na het suikerfeest een glucose dagcurve laten doen  
• De dagcurve beoordelen en stapsgewijs het medicatiebeleid aanpassen 
• De patiënt persoonlijk spreken en evalueren hoe de Ramadan is verlopen  
• Gewicht opnemen en vergelijken met gewicht bij aanvang van de ramadan  
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Soort tabletten Voor de Ramadan Tijdens de Ramadan Opmerking 
  

Gliclazide 
  

Ochtend 
Middag 
Avond 
  

Ochtend: halve dosis 
Middag: geen  
Avond: normale dosis 

Bij hypo’s dosis 
aanpassen 
NB geen slow-release 
preparaat! 

Glibenclamide* 
 

Ochtend 
Avond  

Ochtend: halve dosis  
Avond: normale dosis 

Bij hypo’s dosis 
aanpassen 

Tolbutamide Ochtend 
Middag 
avond 

½ dosis 
Niets 
Gewone dosis 

 

Glimepiride 
  

Ochtend Avondmaaltijd Bij hypo’s dosis 
aanpassen 

Metformine Ochtend (bv 500 mg) 
Middag (idem) 
Avond (idem) 

Ochtend: 500 mg 
Middag: geen 
Avond: 500 of 1000 mg 

Bij 2x1000 mg evt. 
ochtend 500 mg en 
avond 1000 mg geven 

Pioglitazon 
  

Ochtend Avondmaaltijd 
normale dosis  

  

Repaglinide 
  

Maaltijdgebonden Maaltijdgebonden   

DPP4remmers    
Sitagliptine* 1x per dag patiënt kiest 

tijdstip van inname  
1x per dag patiënt kiest 
tijdstip van inname, bij 
ontbijt (vóór 
zonsopgang of bij het 
verbreken van het 
vasten 

1x per dag 

Vildagliptine* Bij ontbijt en bij 
avondeten 

Bij ontbijt (vóór 
zonsopgang) en bij het 
verbreken van het 
vasten (bij 
zonsondergang) 

  

Saxagliptine* Ochtend Avondmaal (Bij 
verbreken van het  
vasten) 

 

Linagliptine 
(Trajenta)* 

ochtend Avondmaal (bij 
verbreken van het 
vasten) 

 

  
Tabel 2: Aanpassingsschema voor therapie met orale bloedglucose verlagende 
middelen tijdens de ramadan. 
* = Bij nierfunctiestoornissen, overwegen de ochtenddosis weg te laten 
   
Soort insuline1 Voor de Ramadan Tijdens de Ramadan Opmerking 

  
1x daags schema: 
  
langwerkende 

Bij het ontbijt, de 
avondmaaltijd of voor het 
slapen gaan 

Bij de avondmaaltijd Alert zijn op hypo’s 
  

2x daags schema: 
  
Mix-insuline  

Ochtend: mixinsuline  
Avond: mixinsuline 

Ochtend: (ultra-) 
kortwerkende 
Avond: mix-insuline 

Alert zijn op hypo’s 
Op geleide van de 
bloedsuikers evt. de 
mixverhouding aanpassen  

4x daags schema: 
  
3x (Ultra-) 
Kortwerkende 
1x langwerkende 

Ontbijt: 
ultrakortwerkende 
Lunch: ultrakortwerkende 
Avondmaal: 
ultrakortwerkende 
Voor het slapen gaan: 
langwerkend 

Ontbijt: ultrakortwerkende 
Lunch: geen 
Avondmaal: 
ultrakortwerkende 
Voor het slapen gaan:  
langwerkende 

Alert zijn op hypo’s 
Op geleide van de 
bloedsuikers de 
insulinedosering 
aanpassen 

GLP-1    
Exenatide (Byetta)2 2x per dag bij ontbijt en 

bij avond eten 
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Liraglutide (Victoza)2 1x per dag tijdstip naar 
eigen keuze 

  
Bij het verbreken van het 
vasten 

Reden voor avond is 
omdat KH intake bij het 
verbreken van het vasten 
hoger is dan  in de 
ochtend 

Bydureon2 1x per week 1x per week Voorkeur bij verbreken 
van het vasten 

Aanpassingsschema voor therapie met insuline  tijdens de ramadan. 
 

1 Legenda soort insuline: 
Langwerkende: insuline detemir, insuline isofaan, insuline glargine 
Kortwerkende: insuline gewoon 
Ultrakortwerkende: insuline lispro, insuline aspart, insuline glulisine 
2 Nog weinig ervaringen mee 
Indien patiënt een combinatietherapieën heeft met SU en/of insuline, overweeg dan substantiële 
reductie met name van de dosis voor het starten van het vasten.   
 
8.4 Psychosociale problemen 

8.4.1 Aanpassingsstoornissen  
De ziekte diabetes mellitus kan een grote impact hebben op het psychisch en sociaal functioneren 
van iemand. Een patiënt moet van alles. Hij moet meewerken aan de behandeling, leren omgaan 
met lichamelijke beperkingen en onzekerheden. Zijn leefstijl aanpassen. Leren omgaan met 
angsten voor ontregeling en complicaties. Daarnaast loont ‘je best doen’ niet altijd en bij 
ontregeling is er vaak ook schaamte en schuld gevoel. Ook zijn er veel belemmeringen en gaat 
alles soms minder vanzelfsprekend. Een passende baan, geschikte opleiding, partnerkeus, 
kinderwens en verzekeringen afsluiten kan op problemen stuiten. Ook bijwerkingen en complicaties 
kunnen een bron van stress zijn. Er wordt een extra beroep gedaan op de coping mechanismen 
van de patiënt en zijn omgeving. Daarom zien we vaker aanpassingstoornissen bij 
diabetespatiënten. Aandacht en begrip hiervoor kan al een stuk op de goed weg helpen. Zo nodig 
kan een psycholoog ingeschakeld worden. 

8.4.2 Angststoornissen 
Door meer stress factoren worden angsten vaker gezien bij diabetespatiënten. Daarnaast zijn er 
diabetes specifieke angsten: 
 
 Spuit- en prikangsten  

1% van de diabetes patiënten heeft in mindere of meerdere mate last van spuit- en prikangst. 
Het is lang niet altijd bekend bij de hulpverleners en kan ontaarden in fobieën.  

 Angst voor hypoglycemieën 
Bij 20 % van de insulinebehandelde diabetespatiënten is sprake van angst voor 
hypoglycemieën. Dit kan leiden tot een slechte glucoseregulatie. Bij “unawareness” is dit nog 
sterker aanwezig. 

 Angsten voor late complicaties 
Angst voor late complicaties kan gepaard gaan met controledwang en heel vaak bloedglucose 
prikken. Ook kunnen patiënten hypochondere klachten krijgen of zich vele onzinnig 
beperkingen opleggen.  

8.4.3 Depressie 
Depressie komt twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes vergeleken met mensen zonder 
diabetes.  
Dit heeft veel gevolgen voor de patiënt en voor de regulatie van zijn ziekte. Van de 
diabetespatiënten hebben twee van de tien patiënten depressieve klachten. Bij vrouwen komt een 
depressie veel vaker voor dan bij mannen. Deze patiënten hebben vaak een slechtere instelling van 
alle risicofactoren, meer complicaties en worden vaker opgenomen in  het ziekenhuis. Een vroege 
herkenning en adequate aanpak van depressie zijn dan ook van groot van belang. Het samen 
voorkomen van depressie en diabetes vermindert de kwaliteit van leven en verhoogt de kans op 
een slechte glycemische regulatie en het risico op complicaties zoals hart- en vaatziekten, 
nierziekten, oogziekten en het risico op overlijden 
 
De oorzaak voor deze hoge prevalentie ligt allereerst in de grote belasting die de ziekte op sociaal 
en emotioneel terrein oplevert. De patiënt heeft 365 dagen per jaar een ziekte waar hij rekening 
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mee moet houden en die beperkingen oplevert. Ook kan er angst zijn voor hypo's of complicaties 
op lange termijn. Dit vraagt veel van het coping-mechanisme van de patiënten en kan een 
aanleiding zijn voor depressieve klachten. 
Daarnaast is bekend dat het hormonale metabolisme in het centrale zenuwstelsel direct negatief 
beïnvloed wordt door insulineresistentie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de stemming en het 
verzadigingsgevoel. 
 
De diagnose kan vermoed worden bij een positief antwoord op de 2 screeningsvragen (Arroll et al 
bmj, 2008): 
1. Heeft u de afgelopen maand last (gedurende twee weken elke dag) gehad van 

neerslachtigheid, depressieve stemming of uitzichtloosheid 
2. Heeft u de afgelopen maand vaak last gehad van duidelijke vermindering van interesse of 

plezier in de alledaagse activiteiten. 
 
Indien beide positief dan kan de huisarts aan de hand van de DSMIV criteria de diagnose stellen en 
de behandeling starten of daarvoor verwijzen.  
 
Diverse handzame vragenlijsten zijn er in omloop: 
 WHO 5 welzijns index 1999 
 4 dkl lijst  
 Mask 
 Gds 
 madrs  
 
Behandeling heeft zeker zin: 
 Met begrip en praten over het probleem werkt veel beter dan strijd over het gebrek aan 

medewerking door de patiënt   
 Tijdelijke en milde depressies genezen over het algemeen binnen een half jaar. 
 Over de hele groep reageert 80% gunstig op gerichte behandeling.  
 
Internet sites ter ondersteuning zijn; 
www.diabetergestemd.nl 
www.kleurjeleven.nl  

8.4.4 Cognitieve stoornissen 
Diabetes is geassocieerd met cognitieve disfunctie. Mensen met DM2 hebben al in de eerste jaren 
waarin zij bekend zijn met diabetes geringe cognitieve beperkingen. De achteruitgang van 
cognitieve functies is vervolgens in het algemeen niet sterker dan bij mensen zonder diabetes, 
maar wel is de kans op de ziekte van Alzheimer duidelijk verhoogd. Het is zaak hier alert op te zijn, 
omdat ook betrekkelijk geringe cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld in het geheugen of in de 
snelheid waarmee informatie wordt verwerkt, consequenties kunnen hebben voor de behandeling. 
Schizofrenie. Onder schizofreniepatiënten is de prevalentie van type-2-diabetes hoger dan in de 
algemene bevolking 

8.4.5  Seksuele stoornissen 
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 heeft 50% een seksuele stoornis. Bij 20% van de 
patiënten is hierdoor de beleving van de relatie verstoord. Dit is bijna het dubbele ten opzichte van 
de gezonde populatie. Bij partners vindt een gezonde man de diabetes in 30% van de gevallen een 
probleem in de relatie, en bij de gezonde vrouw in 18%.  
 
De klachten bij de vrouw zijn een droge schede, niet opgewonden raken en dyspareunie,  
De klachten bij de man zijn niet opgewonden raken, erectiestoornissen en faalangst. 
 
Veel patiënten zijn niet op de hoogte van de rol van diabetes bij deze klachten en vinden het 
moeilijk om er over te praten. Het bespreekbaar maken geeft al veel ruimte en begrip. Ook kan 
verwezen worden naar een seksuoloog of de Rutger Stichting. 
 
Vrouwen hebben vaak voldoende aan emotionele ruimte en begrip. 
Mannen willen graag een praktische oplossing van dit probleem.  
Een behandeling met PDE-5 remmers als Sildenafil en Tadalafil kunnen in de helft van de gevallen 
een verbetering geven van de erectiestoornis, 
In uitzonderlijke gevallen kan een verwijzing naar een uroloog plaatsvinden voor een technische 
oplossing. Injecties in de penis of een penisimplantaat kunnen daar worden toegepast.  

http://www.diabetergestemd.nl
http://www.kleurjeleven.nl
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Bepaalde antidepressiva en anti-hypertensiva (ACE-remmers en B-Blokkers maar ook statines 
kunnen een negatief effect hebben op libido en erectie. 

8.4.6 Eetstoornissen 
Als oorzaak van de insulineresistentie zien we bij diabetes type 2 patiënten meer obesitas dan bij 
de gewone bevolking.  
 
Diabetes mellitus zelf heeft ook gevolgen voor het eetpatroon. Het verzadigingscentrum is door 
insulineresistentie veel minder werkzaam en daardoor hebben diabetespatiënten van nature ook 
veel minder snel een verzadigingsgevoel. 
Zomaar iets eten is ook niet altijd mogelijk en het plezier in eten kan verdwijnen. Patiënten met 
diabetes mellitus hebben vaker eetstoornissen,  
 
Bij type 1 diabetes komt meer boulimia voor en bij type 2 diabetes zien we meer binge eating.  
 
Ook bij angst voor een hypo kunnen patiënten obsessieve eetbuien hebben. 

8.4.7 Verslaving 
Er zijn vele verslavingen bekend in Nederland waar van nicotine en alcohol abusis het meest 
frequent zijn.  

 
Nicotineverslaving  
Nicotineverslaving is bekend bij 17% van de diabetespatenten van THOON in 2011. 
Een deel van de patiënten zal ook nog niet bekend zijn. De nicotineverslaving is voor deze 
patiënten de allergrootste risicofactor voor hart- en vaatziekten en verslechtert zo ook de prognose 
van diabetespatiënten in ernstige mate. 
De behandeling hiervan is van levensbelang en vergt ook specifieke expertise en aandacht. We 
verwijzen hiervoor naar het protocol COPD van THOON en de site www.rokeninfo.nl. 
 
Alcohol verslaving  
Volgens het CBS was in 2009 10% van de bevolking ouder dan 12 jaar een zware alcohol drinker. 
Een zware drinker houdt in dat men elke week één dag of vaker 6 eenheden alcohol of meer drinkt. 
Vanwege het negatieve effect van alcohol op de glucose stofwisseling en de invloed van alcohol op 
de medicatie kan dit de behandeling van diabetes mellitus en de prognose negatief beïnvloeden. 
Voor een betrouwbare anamnese kan de 5 shot vragenlijst (zie bijlage 4) gebruikt worden. 
Voor behandeling hiervan is specifieke expertise noodzakelijk die buiten het bestek van dit protocol 
valt. De huisarts kan hierin een grote rol spelen.  
 

8.5 Wel of niet in de zorggroep? 
In het algemeen kun je stellen dat een patiënt in staat moet of wil zijn om aan reguliere 
preventieve controles deel te nemen en dat deze controles een toegevoegde waarde voor deze 
patiënt hebben. Dat is de kern van het zorgaanbod om via gerichte controle proactief de kwaliteit 
te bewaken.  
Als een patiënt niet aan minimaal een jaarcontrole en een kwartaalcontrole wil of kan deelnemen 
en/of niet de aanvullende specialistische controles volgt dan is de zorggroep niet de juiste plaats 
voor deze patiënt. 
Deze patiënten moeten dan van de huisartspraktijk een individueel zorgaanbod krijgen dat zal 
afwijken van het standaard aanbod. Dit geldt ook heel sterk voor patiënten die in een palliatieve 
fase van hun ziekte verkeren. Dan is het aan de huisarts om zorg op maat aan te bieden en dit 
goed met de patiënt te communiceren 
 
Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen moet zorggroep THOON verantwoording 
afleggen aan de zorgverzekeraars middels de uitspoel van de NHG e-kernset Diabetes Mellitus. 
Voor patiënten die geen toestemming geven voor het anoniem verstrekken van hun gegevens 
vanuit het huisarts keteninformatiesysteem, kan de zorggroep geen verantwoording afleggen. Voor 
deze patiënten krijgt de zorggroep dan ook geen vergoeding. Zij worden niet in de zorgstraat 
opgenomen. 
 

http://www.rokeninfo.nl.
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8.6 No-show beleid 
No-show is het verschijnsel dat patiënten niet op hun afspraak komen opdagen. Patiënten vergeten 
hun afspraken of vergeten deze af te zeggen. Dit is zeer vervelend aangezien de wachtlijsten door  
no-show er niet minder op worden en er een ‘gat’ valt in het spreekuur, waar ook een andere 
patiënt gezien had kunnen worden. 
 
Voorkomen van No Show 
Het kan een keus zijn van de praktijk no-show te voorkomen door een herinneringstelefoontje, e-
mail, sms of een brief ter bevestiging van de afspraak. Hier zijn eventueel geautomatiseerde 
systemen voor. Voordelen zijn: geldbesparing, kortere wachtlijsten, efficiënte zorg en verminderde 
werkdruk omdat het veel tijd scheelt met het bellen en aanschrijven achteraf. 
Nadeel is dat de verantwoordelijkheid van de patiënt wordt overgenomen. 
Het bespreken van het nakomen van afspraken zou een onderwerp kunnen/moeten zijn tijdens het 
eerste gesprek met de POH/ verpleegkundige. Daarnaast kan het onderwerp ook gekoppeld worden 
aan de uitleg over de zin en de inhoud van de controles. Op die manier wordt een beroep gedaan 
op de eigen verantwoordelijkheid (autonomie, zelfmanagement). 
 
Hoe te handelen bij no-show 
Hoe te handelen als patiënten: 
 Herhaaldelijk niet reageren op een oproep voor controle? 
 Aangeven af te willen zien van geregelde zorg? 
Als een patiënt niet verschijnt zonder bericht dan moet de patiënt eerst gebeld worden. Het kan 
zijn dat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Als dat bij herhaling niet lukt dan moet de 
assistente of POH dit met de huisarts overleggen. 
Heeft dit geen effect dan moet er een brief gestuurd worden naar de patiënt. De patiënt kan hierop 
aangesproken worden tijdens een ander contact met de praktijk. Een memo in het HIS kan hierbij 
helpen. Voor verdere afhandeling zie het stroomdiagram hieronder.  
 
Stappenplan: 
 U vindt dat de patiënt in de DBC hoort en blijft. U kunt uw patiënt periodiek oproepen. 

 Patiënt blijft in de DBC. 
 Patiënt geeft aan geen gebruik te willen maken van de geregelde zorg. 

 Patiënt verwijderen uit DBC. 
ICPC laten staan, bij ad hoc bezoek van patiënt, een consulttarief rekenen. 

 Indien de patiënt langer dan 1 jaar geen gehoor geeft aan de oproep voor controle chronische 
zorg, dan de THOON no-show brief (aangetekend) naar de patiënt sturen. 
De brief zo mogelijk ondertekend door patiënt retour. Brief scannen en opslaan in het HIS. 
De huisarts praktijk blijft altijd een zorgplicht houden ook als een patiënt zich aan de zorg 
onttrekt. Indien de betreffende patiënt zich om een andere reden bij de praktijk meldt, dient 
hij/zij aangesproken te worden op zijn/haar risicovol gedrag. 
Dit moet wel op een verstandige wijze gebeuren waarbij de relatie zo min mogelijk in gevaar 
komt. Hiervan moet ook telkens verslaglegging in het HIS plaatsvinden. 
Bij verstrekken van medicatie wordt ook met de patiënt gesproken waarbij de voorschrijfduur 
dient te worden aangepast aan het risico wat de patiënt met het ongecontroleerd gebruik van 
deze medicatie loopt. 
In twijfelgevallen kan men een jurist van het KNMG hierover consulteren omdat de juridische 
achtergrond van deze materie nog erg in ontwikkeling is.   

 
Sanctie bij no-show 
In sommige praktijken worden bij no-show kosten in rekening gebracht. Een voordeel 
hiervan kan zijn, dat patiënten vanwege deze sanctie beter met hun afspraken omgaan. Te meer 
omdat ziektekostenverzekeraars deze nota niet vergoeden. 
Nadeel is ook hier dat je de verantwoordelijkheid van de patiënt overneemt. Ook is het verplicht 
om patiënten hierover vooraf te informeren, bijvoorbeeld door berichtgeving op de website of in de 
wachtkamer. 
Op de website van THOON vindt u een voorbeeld van een no-show brief die u kunt gebruiken om 
de patiënt te motiveren weer een behandelrelatie aan te gaan. 
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Direct bellen 
Nieuwe afspraak maken 
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Patiënt  
verschenen op 

afspraak? 
Zo nee: 

Brief sturen 
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Wachten  tot patiënt 
voor iets anders komt 
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8.7 Reizen en diabetes 
Patiënten die alleen orale antidiabetische middelen gebruiken moeten bij reizen door tijdzones 
zorgen voor voldoende drinken en regelmatig eten. 
Gebruiken patiënten insuline dan zijn er een aantal bepalingen van belang om een goede instelling 
te garanderen. 
Allereerst moet de patiënt tijdens de reis geen scherpe instelling nastreven en om de 2-3 uur de 
bloedglucose meten. Men moet zelf extra eten en druivensuiker meenemen voor het geval er een 
hypo dreigt. Ook moet de patiënt het transport en de opslag van insuline goed regelen. Ook moet 
men altijd ultrakortwerkend insuline meenemen en glucagon. De eventuele reisgenoten moeten op 
de hoogte zijn van de DM2 en zo mogelijk ook glucagon instructies krijgen.  
Bij het reizen door tijdzones moet de patiënt zijn eigen horloge aanpassen aan de lokale tijd van de 
plaats van aankomst. Voor de specifieke acties zie ook flowchart 27. 
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BIJLAGE 1  Spreekuur aandachtspuntenlijst voetklachten 
 
 

Aandachtspunten tijdens spreekuur Specificatie/bijzonderheden 

Anamnese 

Alleen wonen  

Slechte visus, verminderde mobiliteit, 
verminderde handvaardigheid, verminderd 
geheugen 

 

Doorgemaakt ulcus of amputatie  

Verminderd of doof gevoel in de voeten - Lokalisatie 
- Duur 
- Beloop (acuut of chronisch)  
- Progressie 

Overgevoeligheid bij oppervlakkige 
aanraking 

’s Nachts of in rust 
- brandend, koud of prikkelend 

gevoel, of pijn in de voeten  
- verdwijnt deze klacht bij lopen? 

Bij lopen 
- pijn of kramp in kuit (claudicatio) 
- zo ja, loopafstand 
- verdwijnt deze pijn in rust? 

Inspectie 

Voetverzorging Indien niet goed: mantelzorg, thuiszorg of pedicure 

Schoeisel  Soort, slijtage, oneffenheden 

Kleur - Roze (normaal); 
rood (bij micro-angiopathie);  
wit (bij macro-angiopathie) 

- Let op links/rechts verschil 

Trofische stoornissen  
droogheid van de huid 
atrofie, schilfering, kloofjes 
kalknagels, vermindering beharing 

 

Drukplekken 
eeltvorming 
standafwijkingen 

- Standafwijkingen: o.a platvoet, klauwtenen, 
exostosen, hallux rigidus 

- Onderzoek ook de staande patiënt 

Atrofische voetspieren 
beweeglijkheid van de voeten en tenen 

 

Nagels - Kijk of de nagels op de juiste wijze zijn geknipt (recht) 
- Let op ingroei, mycose en paronychia  

Blaren 
ulcera 
infecties 
gangreen 
amputatie   

Voorkeursplaatsen: 
- Angiopathisch ulcus: de grote teen, de laterale zijde 

van het kopje van metatarsale V, de mediale zijde van 
het kopje van metatarsale I en de hiel 

- Het neuropathisch ulcus: vooral onder de metatarsale 
kopjes 

- Let ook op huid- en nagelmycose 
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Arteriëel onderzoek 

Temperatuur - Vaststellen met de handrug, op meerdere plaatsen  
- Let op links/rechtsverschil 
- Koud bij macro-angiopathie; bij micro-angiopathie kan 

de voet warm (en rood) zijn 

Arteriële pulsaties 
a. dorsalis pedis 
b. tibialis posterior 

- Kwaliteit van de pulsaties: aanwezig, verzwakt, 
afwezig.  

- Let op links/rechts verschil. 
- Normale pulsaties sluit PAV nagenoeg uit 
- Bij niet voelbaar zijn van één der arteriën adviseert de 

Standaard PAV de EAI te bepalen.  

Hef/hang proef - Voet wordt bleek bij heffen boven harthoogte en 
paarsrood bij afhangen. Zeker teken van PAV 

Enkel-armindex (EAI) 
(zie ook de NHG-Standaard Perifeer 
arteriëel vaatlijden) 
 
 
 

- EAI <0,9: PAV waarschijnlijk, nader onderzoek in 
vaatlab. 

- EAI 0,9 – 1,15: PAV  minder waarschijnlijk 
- (bij diabetes patiënten i.v.m. starre vaten echter geen 

betrouwbaar onderzoek.) Bij vermoeden PAV zo nodig 
nader onderzoek in vaatlab.  

- EAI >1,15: mogelijk vals hoog door vaatsclerose, 
nader onderzoek in vaatlab. 

Neurologisch onderzoek 

- Semmes Weinstein-monofilament 
 

Uitvoering:  
Terwijl de patiënt met gesloten ogen op de onderzoekbank 
ligt, wordt met behulp van een monofilament (dikte 5,07; 
dit monofilament buigt bij een kracht van 10 gram) de 
sensibiliteit van de plantaire zijde van de voeten getest op 
plaatsen zonder eelt. Het filament moet loodrecht op de 
huid worden gedrukt zodat het doorbuigt. Laat de patiënt 
het filament eerst met open ogen voelen door op de 
handrug te testen. Er is sprake van sensibiliteitsverlies 
door neuropathie als de patiënt het 10-grams Semmes-
Weinstein-monofilament, geplaatst op hallux, MTP-1 en 
MTP-5, op een van deze plaatsen niet voelt. 

Eventueel aanvullend: 
 Kop-puntdiscriminatie (met scherp/stomp 

prikkertje) 
 Aanrakingszin (met watje) 
 Fibratiezin (met stemvork) 
 Achillespeesreflex en kniepeesreflex 

- Let op links/rechts verschil  
- Let op verschil distaal (voet) en proximaal (bovenbeen) 
- Stel vast: ja/nee of normaal/abnormaal 
 
 

Verwijzing 

Podotherapeut/voetenteam  Bij Simm’s 2 of meer.  
Dit is bij een combinatie van verminderde protectieve 
sensibiliteit en drukplekken of eeltvorming of 
standafwijkingen en bij een (doorgemaakt) diabetisch 
ulcus en bij Limited Joint Mobility)  

Vaatlab of vaatchirurg Bij vermoeden van PAV5 
 

                                                
 
 
5 NHG Standaard Perifeer Arterieel Vaatlijden 
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Pedicure Nagelverzorging 
 

Follow-up 

Datum voor herhaling van voetonderzoek 
vastleggen 

 Controle eenmaal per jaar: alle patiënten met diabetes 
mellitus 

 Controle eenmaal per kwartaal ingeval van:  
o doorgemaakt ulcus  
o standafwijking van de voet 
o bij ernstige neuropathie 
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BIJLAGE 2  Vitamine B12 bij macrocytaire anaemia en 
Metformine gebruik 
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BIJLAGE 3  Stoppen met roken 
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BIJLAGE 4  Five shot vragenlijst 
 
 
Vragen Score 

1. Hoe vaak drinkt u alcoholische dranken? 
Nooit 
1 keer per maand of minder 
2-4 keer per maand 
2-3 keer per week 
4 of meer keer per week 

  
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

2. Hoeveel alcoholische dranken gebruikt u op een typische dag 
waarop u alcohol drinkt? 
1 of 2 
3 of 4 
5 of 6 
7 tot 9 
10 of meer 

 
 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

3. Ergert u zich wel eens aan mensen die opmerkingen maakten 
over uw drinkgewoonten? 
Nee 
Ja 

 
 
0 
1  

4. Voelt u zich wel eens schuldig over uw drinkgewoonten? 
Nee 
Ja 

 
0 
1 

5. Drinkt u wel eens 's ochtends om de kater te verdrijven? 
Nee 
Ja 

 
0 
1 

 
Uitleg:  
Maximum score = 7  
Score 2,5 of groter: alcoholmisbruik of -afhankelijkheid kan worden vermoed. 


